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Eesti Haigekassa juhatuse  

…/…/… otsuse nr. … juurde 

 

Pearahasiseste tegevuste koodid 
 

 KOOD TEGEVUS  

 9001 Perearsti esmane vastuvõtt  

 9002  Perearsti korduv vastuvõtt  

 9003  Perearsti profülaktiline vastuvõtt  

 9004  Perearsti koduvisiit  

 9016  Perearsti kindlustamata isikute plaaniline vastuvõtt  

 9018  Perearsti telefoni teel  toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud 

patsiendinõustamine 

9019  Perearsti elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud 

patsiendinõustamine 

9061 Pereõe nõustav vastuvõtt 

9062 Pereõe õendustoiming (käeline tegevus) 

9063 Pereõe koduvisiit 

9064 Pereõe telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud 

patsiendinõustamine 

9065 Pereõe elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud 

patsiendinõustamine 

 9020(a,b,c,d)  Läkaköha vaktsineerimine  

 9020v  Läkaköha vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele  

 9021(a,b,c,d)  Difteeria vaktsineerimine  

 9021v  Difteeria vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9022(a,b,c,d)  Teetanus vaktsineerimine  

 9022v  Teetanuse vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9023(a,b,c,d)  Poliomüeliit vaktsineerimine  

 9023v  Poliomüeliidi vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9024  Leetrid vaktsineerimine  

 9024v  Leetrite vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9025  Mumps vaktsineerimine  

 9025v  Mumpsi vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9026  Punetised vaktsineerimine  

 9026v  Punetiste vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9027(a,b,c,)  B-hepatiit vaktsineerimine  
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 9027v  B-hepatiidi vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9028(a,b,c,d)  Haemophilus influenza tüüp b vaktsineerimine  

 9028v  Haemophilus influenza tüüp b vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline 

vastunäidustus vaktsineerimisele 

9029 (a,b,c)  Rotaviirusnakkus vaktsineerimine 

9029v  Rotaviiruse vaktsineerimisest keeldumine või meditsiiniline vastunäidustus 

vaktsineerimisele 

 9030  Läbivaatus vastuvõtuks õppeasutusse (6-, 7- ja 8-aasta vanused lapsed)  

 9031  Laste profülaktiline läbivaatus 1. elukuu  

 9032  Laste profülaktiline läbivaatus 3. elukuu  

 9033  Laste profülaktiline läbivaatus 12 kuud  

 9034  Laste profülaktiline läbivaatus 2 aastat  

9035 Laste profülaktiline läbivaatus II klass 

9036 Laste profülaktiline läbivaatus V klass 

9037 Laste profülaktiline läbivaatus IX klass 

9038 Jämesoolevähi sõeluuringu nõustamine* 

9039 Peitvere testi komplekt* 

 9040  Vere üldkolesterooli tase üle 5,0 mmol/l 

9041 Mikroalbuminuuriatest positiivne 

9042  Määratud triglütseriidid. 

9047 Soolepuhastuspreparaat 

9050  Glükohemoglobiin üle (või võrdne) 7,0% 

9060 SCORE risk on üle 5% 

9101 Glükoosi analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis 

dokumenteeritud 

9102 Kreatiniini analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis 

dokumenteeritud 

9104 Üldkolesterooli analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis 

dokumenteeritud 

9105 Kolesterooli fraktsioonide analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti 

tervisekaardis dokumenteeritud 

9117 Mikroalbuminuuria analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti 

tervisekaardis dokumenteeritud 

9118 Glükohemoglobiini analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti 

tervisekaardis dokumenteeritud 

9320 Elektrokardiograafia uuring, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti 

tervisekaardis dokumenteeritud 

9706 TSH analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis 

dokumenteeritud 
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