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Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse
nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise

kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise
kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava

tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 28.12.2016 nr 79

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse
EestiHaigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasuarvutamise metoodika“
tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 4 lõiked 1ja 11sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstilekindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste
loeteluskehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3050, 3061,3062, 3067, 3068, 3069,
3083 ja 3093 tähistatud teenuste eest) piirhinna aluselettemaksuna igal kuul.

(11) Haigekassa tasubperearstile lisatasu koodidega 3050, 3061, 3062, 3069, 3083 ja 3093 tähistatudteenuste
eest üks kord kalendriaastas tasumisele eelneva(te) kalendriaasta(te)tegevustega saavutatud tulemuste alusel.
Tulemuste arvutamise tingimused jakord on sätestatud käesoleva määruse §-s 8.“;

2)paragrahvi 5 lõiget 1täiendatakse punktiga 41järgmises sõnastuses:

„41) tervishoiu- jasotsiaalabiteenuste vajaduse kontakthindamine;“;

3)paragrahvi 5 lõikes 3esitatud tabelis „Laboriuuringud“ tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Erütrotsüütidesettekiiruse uuring 66200
Hemogramm(vere automaatuuring leukogrammita või
kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogrammviieosalise leukogrammiga 66202

4)paragrahvi 6 lõikes 1esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärastrida
nimetusega „Metallide määramine: Cu, Zn, Pb,Hg, Cd, Mn“ uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Erütrotsüütidesettekiiruse uuring 66200
Hemogramm(vere automaatuuring leukogrammita või
kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogrammviieosalise leukogrammiga 66202

5)paragrahvi 6 lõikes 1esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärastrida
nimetusega „AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel võierütrokomponentide kontrollil“ uued
tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Erütrotsütaarseteantikehade sõeluuring kahe
erütrotsüüdiga

66403
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Erütrotsütaarseteantikehade sõeluuring kolme
erütrotsüüdiga

66404

Erütrotsütaarseteantikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405

6)paragrahvi 6 lõikes 1esitatud tabelis „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ tunnistataksekehtetuks
järgmine rida:

HIV1,2antigeeni ja/või antikehade määramine 66719

7)paragrahvi 6 lõikes 1esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärastrida
nimetusega „Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisusediferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1
blokk)“ uued tervishoiuteenusedjärgmises sõnastuses:

Botulismitoksiinravi planeerimineja ravimi
manustamine

6260

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i võikolmiknärvi
perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

Spiroergomeetria 6307
Keha rasva- ja veesisalduse uuringbioelektrilise
takistuse meetodil

6360

Kardiotokograafiline non-stress-test 6335
Kardiotokograafilinekontraktsiooni stresstest 6336
Lapse aju ultraheliuuring 7940
Loote ultraheliuuring dopleriga 7969
Jalaravikabineti teenus 7049
Torketest allergeeniga 7502
Nahasisene test allergeeniga 7503
Provokatsioonitest 7504
Aplikatsioonitest allergeenidega 7509
Anaalvaariksite endoskoopilineligeerimine 7590
Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või
röntgenikontrolli all

7890

Pleura punktsioon ultraheli võiröntgeni kontrolli all 7894
Sääre-õlavarre (ABI)indeksi määramine 6117
Füsioteraapia kodus 7060
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