
 
 
 

 
NÕUKOGU  OTSUS 

 
 19. oktoober 2007.a. nr.  27 

 
Eesti Haigekassa 2007. aasta lisaeelarve 

 

Otsus tehakse Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõike 2, § 36 lõike 8, § 361 lõigete 1, 2, 3 ja 4 
ning Vabariigi Valitsuse 05.01.2001.a. määruse nr. 3 “Eesti Haigekassa põhikiri” § 43 lõigete 
2 ja 3  alusel Eesti Haigekassa juhatuse ettepanekul. 
 
1. Muuta Eesti Haigekassa nõukogu 19.01.2007.a. otsuse nr. 6 punktiga 1 kinnitatud 

“Eesti Haigekassa 2007. aasta eelarvet” järgmiselt: 
 

Eelarve rea nimetus 
Muudatus tuhandetes 

kroonides 

2.1. Tervishoiuteenuste kuludeks kokku määratud summat 
suurendatakse 63 888 000 

s.h. eriarstiabi kuludeks määratud summat suurendatakse 63 888 000 
Ravikindlustuse kuludeks kokku määratud summat 
suurendatakse 63 888 000 
Eelarve kuludeks (II-III osa) kokku määratud summat 
suurendatakse 63 888 000 

IV osa Reserv  
Jaotamata tulemi vähenemine - 63 888 000 
  
2. Tasuda tervishoiuteenuse osutajatele eelmiste perioodide jaotamata tulemi arvelt 63 888 
000 (kuuskümmend kolm miljonit kaheksasada kaheksakümmend kaheksa tuhat) krooni 
2007. aastal ravi rahastamise lepingute alusel kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste 
osutamiseks järgmistel erialadel:   
2.1. rindkerekirurgia statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse parandamiseks; 
2.2.veresoontekirurgia statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse parandamiseks; 
2.3. ortopeedia eriala statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks ja kättesaadavuse 

parandamiseks, mis on tingitud eelkõige raskete traumade hulga kasvust; 
2.4. onkoloogia ambulatoorsete ja statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks tulenevalt 

diagnoositud esmasjuhtude kasvust ja uute tsütostaatiliste ravimite kasutuselevõtust 
2007.aastal; 

2.5. günekoloogia ambulatoorsete ravijuhtude arvu suurendamiseks parandamaks 
kättesaadavust eeskätt rasedatele; 



2.6. pulmonoloogia eriala ambulatoorsete ja statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks 
seoses haigete arvu kasvuga, kellel on HIV/AIDS koos tuberkuloosiga ning sundravi 
saavate tuberkuloosihaigete arvu suurenemisega; 

2.7. pediaatria eriala statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks seoses sünnituste arvu 
kasvust tingitud vajaduse tõusuga; 

2.8. psühhiaatria eriala statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks seoses sundravi 
osakaalu tõusuga; 

2.9. üldsisehaiguste eriala ambulatoorsete ja statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks 
seoses kättesaadavuse parandamisega; 

2.10.  kardioloogia erialal statsionaarsete ravijuhtude arvu suurendamiseks, kuna tulenevalt 
rahvatervise näitajatest südame-veresoonkonnahaiguste osas on jätkuvalt oluline 
parandada teenuste kättesaadavust (sh koronaarstenti vajavatele patsientidele);  

2.11.  nefroloogia eriala päevaravi ravijuhtude arvu suurendamiseks tagamaks 
kättesaadavust dialüüsravi kasvanud vajaduse osas. 

  
3. Lisaeelarve vahendite kasutuselevõtu eelduseks on  ravi rahastamise lepingus vastaval 
punktis 2 märgitud erialal kokkulepitud ravijuhtude arvu ja nendele vastava rahalise mahu  
täitmine tervishoiuteenuse osutaja poolt.    
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