
 
 

Lisa 2 

Eesti Haigekassa juhatuse  

…/…/… otsuse nr. … juurde 

 

Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 

 

1. Ravikindlustuse seaduse § 32 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korra (edaspidi 

tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord) §-is 6 nimetatud täiendavalt tasutavad teenused 

tasutakse järgnevalt: 

1.1. § 6 lõikes 1 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused uuringufondi arvelt arvestades 

samas paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.2. § 6 lõikes 5 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused tegevusfondi arvelt;  

1.3. § 6 lõigetes 3, 4 ja 4¹ loetletud teenused, sh perearsti saatekirja alusel surnu pato-

anatoomilisele lahangule vedu ja tehtud patoanatoomiliste lahangute ja nende tegemiseks 

vajalikud uuringud ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 51 peatükis nimetatud 

tervise infosüsteemi (TIS) vahendusel tervishoiuteenuste loetelus sätestatud eriarstide   

tehtud e-konsultatsioonid ning väljaheite uuringud, mis on teostatud jämesoolevähi 

sõeluuringu raames.1 

1.4. § 6 lõikes 7 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused teraapia fondi  arvelt arvestades 

samas paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.5. Punktides 1.1 ning 1.4 nimetatud piirangu ületamisel tasutakse teenuste eest vastavalt tasu 

maksmise kohustuse ülesvõtmise korra § 2 loetletud tingimustel. 

 

2. Lisatasu saamiseks Haigekassale Perearsti taotluse esitamise ja lisatasu maksmise kord. 

2.1. Koodiga 3059 tähistatud lisatasu saamiseks esitab Perearst taotluse Haigekassale 

vastavalt Lepingu lisale 11 hiljemalt tasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Koodiga 

3059 tähistatud lisatasu makstakse, kui Perearst on täitnud tervishoiuteenuste loetelus 

kehtestatud teenuse tingimused.  

2.2. Koodiga 3067 ning 3068 tähistatud lisatasu saamiseks esitab Perearst teenuse 

osutamiseks Haigekassale taotluse vastavalt Lepingu lisale 12 hiljemalt teenuse 

osutamisele eelneva kuu 10. kuupäevaks. Taotluse alusel vormistatakse kvartaalne 

rahaline lisa 3C, millega määratakse maksimaalne teenuse osutamise maht kvartalis. 

Lisatasu saamiseks esitab Perearst iga kvartal Haigekassale ravitüübiga 17  eraldi arve 

ületunnitöö rahastamiseks tagasiulatuvalt eelnevas kvartalis tehtud ületundide arvu 

alusel. Esitatud arvel ei või ületundide arv ületada rahalises lisas 3C märgitud 

maksimaalset ületundide arvu kvartalis. Teostamata ületundide jääki ei ole võimalik üle 

kanda järgmisesse kvartalisse. Koodiga 3067 ning 3068 makstakse juhul, kui Perearstil 

on tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuse tingimused täidetud. 

                                                           
1 Jämesoolevähi sõeluuringu raames tehtud väljaheite uuringuid rahastatakse täiendavalt tasustavate teenustena 

alates 01.07.2016. 


