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DigiRETsEPT ON MaailMas aiNUlaaDNE. 

süsteemist võidavad nii arst, apteeker kui 
patsient. Esimene saab ülevaate sellest, mis 
ravimeid on patsiendile varem väljakirjuta-
tud ja kas need on ka välja ostetud. apteekril 
väheneb töömaht, sest infot peab ta süstee-
mi sisestama senisest vähem. 

iNiMENE VÕiDab MiTUT MOODi: 

• kui pidevalt tarvitatakse samu ravimeid, 
siis arstiga telefonitsi konsulteerides ja tema 
nõusolekul saab ta teile ravimi välja kirju-
tada ning selle välja ostmiseks apteegist ei 
pea te eelnevalt retseptile arsti juurde järgi 
minema.

• teisele inimesele ravimeid välja 
ostma minnes ei pea saama tema 
käest enne paberretsepte. Nt 

maale vanale emale või isale 
linnast ravimeid viies saab 
need lihtsalt apteegist pärast 
väljakirjutamist välja osta 
ega pea enne retseptide järele 

minema. Ehk väljakirjuta-
mine ja ostmine võivad 
toimuda peaaegu samal 
ajal Eesti eri otstes.

kUiDas siis DigiRETsEPTiga OsTMiNE 
käib? 

• kõigepealt kirjutab arst arvutisse retsepti, 
mida patsient saab soovi korral näha riigi-
portaalist eesti.ee. kui interneti kasutamise 
võimalust pole, siis võiks patsient paluda 
arstilt paberilehte ravimi infoga või teha 
lihtsalt kalendrisse vms märkmeid. 

• apteegis tuleb lihtsalt esitada enda isikut 
tõendav dokument ning juhul, kui ostetakse 
ravimit kellelegi teisele, siis öelda ka selle 
inimese isikukood. kui retsepte on patsiendil 
mitu, kuid välja soovitakse osta vaid mõn-
da, siis tuleks teada ka ostetava ravimi nime, 
toimeainet, arsti nime vms. apteeker näeb 
retsepte oma arvutist ning vastavalt sellele 
ka müüb ravimi.

• Riigiportaalis eesti.ee saab näha inimesele 
välja kirjutatud retsepte. Retseptilt saab tea-
da selle kehtivusaja, ravimi tarvitamisjuhise, 
koostaja andmed, toimeaine, ravimi nime 
jpm. ka on nähtavad arsti tühistatud ret-
septid ning need, mille alusel on ravim juba 
välja ostetud. lisaks on inimesel võimalus 
näha, milline arst või apteeker on Retsepti-
keskusest tema retsepte vaadanud.

Nüüd peavad kõik haiged ravimi ostmi-
seks ise apteeki kohale minema või and-

ma oma iD-kaardi teise inimese kätte, mis on 
ebaseaduslik.
Vale.  ka digiretseptiga saab teisele inime-
sele ravimeid osta. selleks peab apteegis 
näitama enda isikut tõendavat dokumenti ja 
ütlema ravimi vajaja isikukoodi. kui retsep-
te on patsiendil mitu, kuid välja soovitakse 
osta vaid mõnda, siis tuleks teada ka osteta-
va ravimi nime, toimeainet, arsti nime vms. 

Nüüd saab ravimeid kätte ilma arsti 
juurde minemata.

Nii ja naa. Ravimeid kirjutab jätkuvalt välja 
arst ja ilma arstiga konsulteerimata pole või-
malik retseptiravimeid osta. küll aga võivad 
pidevalt samu ravimeid tarvitavad inimesed 
lasta endale digiretsept välja kirjutada ars-
tiga telefonitsi nõu pidades. Nii ei pea ini-
mene arsti juurde kohale minema, vaid saab 
pärast telefonikõnet kohe minna apteeki ra-
vimeid välja ostma.

kui arstil puudub elekter või internet, 
siis ma ei saagi oma ravimit. ka kodu-

visiidil ei saa arst mulle enam retsepti välja 
kirjutada. 
Vale. Paberretsept ei kao kuhugi ja arst saab 
kõigil neil erandlikel juhtudel välja kirjutada 
paberretsepti. Näiteks on paberretsept vaja-
lik ka siis, kui plaanitakse ravimid välja osta 
mõnes teises Euroopa liidu riigis.

sEE aiNUlaaDNE

selle aasta jaanuarist saab retseptiravimeid osta ka digiretseptiga – retsept, mida paberile 
välja ei trükita, kuid mis on nii arstile, apteekrile kui patsiendile arvutist näha. inimene saab 
apteegist ravimid kätte isikut tõendava dokumendi alusel. 

1

2

kui apteegis puudub elekter või inter-
net, siis ma ei saagi oma ravimit.

Vale. sel juhul saab helistada apteeker digi-
retsepti operaatori telefonile ning sealt loe-
takse apteekrile ravimi väljastamiseks vajalik 
info ette. 

korduvretsepte ei saa enam välja kirju-
tada.

Vale. korduvretsepte saab ka digitaalsel kujul 
välja kirjutada. 

Mul ei ole iD-kaarti. Nüüd ma ei saagi 
enam retseptiravimeid osta!

Vale. Digiretseptiga apteegis ravimeid ostes 
peab esitama isikut tõendava dokumendi, 
milleks võib olla ka pass, juhiluba vms pildi 
ja isikukoodiga dokument.

Nüüd ma olen aheldatud ainult ühe ap-
teegi külge, sest arstile peab kohe ütle-

ma, mis apteegist ma oma rohtu soovi osta.
Vale. Ravimit saab osta kõigist digiretsepti 
süsteemiga liitunud apteekidest. Praeguseks 
hetkeks on seda teinud enamik apteeke, kuid 
soovitav on enne kontrollida apteegi valmis-
olekut internetist aadressil: 
www.haigekassa.ee/digiretsept/kontaktid. 
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www.haigekassa.ee/digiretsept/kontaktid. 

Paljudel apteekidel on uk-
se peal ka vastav kleebis. 

MÜÜDiD DigiRETsEPTisT

ROHkEM iNfOT 
www.HaigEkassa.EE/

DigiRETsEPT

http://www.haigekassa.ee/digiretsept
http://www.haigekassa.ee/digiretsept/kontaktid


Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult ühel (mõnikord ka rohkematel) on raviv toime. Viimaseid 
nimetatakse toimeaineteks. Teised osised ehk abiained annavad kas värvi, hoiavad ravimit koos 
vms. see kehtib nii käsimüügis vabalt saada olevate kui ainult retsepti alusel müüdavate ravimite 
kohta. Ühe toimeainega ravimeid on sageli mitmeid ning maksavad nad ka erinevalt. 

käsiMÜÜgiRaViMiT OsTEs TasUb aPTEEk-
RilT alaTi kÜsiDa sOODsaMaT VaRiaNTi

Võtame näiteks ibuprofeeni 400mg sisalda-
vad ravimid, kus pakendis on 10 tabletti. 
Õigemini on ibuprofeen toimeaine ning seda 
toimeainet sisaldavaid ravimeid on müügil 
mitme erineva nime all. 

antud rohtude puhul on tegu täpselt sama 
toimeainega, aga hinnavahe on kümneid 

kroone. 

kUiDas RaViMiTE EEsT VäHEM MaksTa?
Õige vastus: valides sama toimeainega ravimite hulgast soodsaima. 

RaViMi NiMi kEskMisElT HiND 

bURaNa tbl 400mg N10 51 kr   

ibUMaX tbl 400mg N10 23-25 kr  

ibUMETiN tbl 400mg N10 21-27 kr

ibUPROfEN-gRiNDEks 20-23 kr 
tbl 400mg N10     

ibUsTaR tbl 400mg N10 25-34 kr 

ibUPROfEN-RaTiOPHaRM 25-29 kr
tbl 400mg N10

allikas: raviminfo.ee; 25.02.2010

aRsTilT kÜsigE TOiMEaiNEPÕHisT 
RETsEPTi

Toome näite kolesterooliravimiga, mille 
toimeaine on atorvastatiin. 

Hinnad on keskmised (kõikumised on 
ravimite puhul väga väikesed, sest maksi-
maalsed juurdehindlused on õigusaktidega 

sätestatud)

RaViMi NiMi           sOODUsTUs

 50% 75%

 

lOPaMOl tbl 10mg N30 104.75 80.65

aTORVasTaTiN 123.95 99.85 
tbl aCTaVis 10mg N30    

aTORis tbl 10mg N30 130.90 106.80

TORVaCaRD  130.85 106.75
tbl 10mg N30    

sORTis tbl 10mg N30 186.25 162.15
  

ainult nii on kindel, et inimene saab sood-
saima ravimi. 

kui arst kirjutab välja konkreetse ravimi ja 
te ei tea, miks, siis kindlasti küsige arstilt 
täpsustust. 

selleks võib olla oluline põhjus, nt teistes 
sama toimeainega ravimites leidub abiainet, 
millele patsient on allergiline. 

kui olulist põhjust pole, siis peab arst välja 
kirjutama toimeainepõhise retsepti. sel juhul 
saate koostöös apteekriga ise otsustada, mil-
lise hinnaga ravimit hakata kasutama.

abiks:

Ravimite hindu apteekides saab vaadata in-
ternetis nt aadressidel www.raviminfo.ee või 
www.apteegiinfo.ee.

http://www.apteegiinfo.ee/
http://www.raviminfo.ee/


ERiaRsT

Haigekassa lepinguga eriarst võib küsida 
visiiditasu kuni 50 krooni. Eriarsti juurde 
minekuks on vajalik perearsti saatekiri v.a. 
juhul, kui arsti poole pöördutakse seoses 
trauma, tuberkuloosi, silmahaiguse, 
naha- või suguhaiguse või kroo-
nilise haigusega (haigus, mille 
puhul on ette nähtud jälgimine 
eriarsti juures),  samuti güne-
koloogilise või psühhiaatrilise 
abi saamiseks.

Visiiditasu ei tohi nõuda rase-
dalt ja alla kaheaastaselt lapselt. 
Visiiditasu ei või inimeselt  küsida, 
kui vältimatule ambulatoorsele eriarstiabile 
(näiteks seoses traumaga) järgneb vahetult 
haiglaravi või kui inimese suunas eriarsti 
juurde sellesama raviasutuse teine tervis-

VEElkORD VisiiDiTasUDEsT 
Viimasel ajal on olnud meedias mitmeid lugusid, kus räägitakse üha kõrgenevatest visiidita-
sudest tervishoius ning perearstide võetud ebaseaduslikest tasudest. Ravikindlustuse seadus 
sätestab juhud, millal arst võib patsiendilt  visiiditasu küsida ning mis puhul mitte.

hoiutöötaja või teise raviasutuse sama eriala 
arst.

kui te ei saa mingil põhjusel kokkulepitud ajal 
arsti juurde minna, teatage sellest 

raviasutusele vähemalt 24 tundi 
enne kindlaksmääratud vastuvõ-
tuaega. siis ei pea arst asjatult 
ootama ja vabanenud aega 
saab pakkuda järgmisele abi-
vajajale. kui te jätate vastu-

võtule ilmumata ja sellest tea-
vitamata, on raviasutusel õigus 

teie järgmisel nende poole pöör-
dumisel võtta kahekordset visiiditasu. 

Haigla

Voodipäevatasu võib küsida maksimaalselt 
25 krooni päevas kuni 10 päeva eest ühe hai-
gusjuhtumi korral. seda tasu ei või nõuda in-
tensiivravi aja eest, raseduse ja sünnitusega 
seotud haiglaravi  eest ning alaealise isiku 
haiglaravi eest. küll võib suuremat tasu kü-
sida, kui haiglapalati tingimused on paremad 
määrusega nõutust (nt perepalatid sünnituse 
korral). samas peab inimesel olemas võima-
lus valida ka tavatingimusi ja lisatasu mitte 
maksta. Haiglas olles ei pea haige või tema 
perekond täiendavalt maksma ei protseduuri-
de ega ravimite eest.

Haiglas võidakse küsida inimeselt tasu ravi 
eest, suuremat visiiditasu või voodipäevata-
su, kui raviasutusel puudub haigekassaga le-
ping (antud erialal), kui teenust pole “Eesti 
Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus” või 
kui patsient nö ostab end järjekorrast möö-
da. samuti ka siis, kui isikul puudub ravi-
kindlustus. Nb! Juhul, kui inimene nö ostab 
end järjekorrast mööda, peab ta lisaks täies 
mahus visiiditasule maksma ka kõikide prot-
seduuride ja uuringute eest!

lisaks peab inimene maksma veel mõne tee-
nuse puhul: hooldusravi haiglas, osa taastus-
ravist jne. kui teil jääb arusaamatuks, mille 
eest ja miks te maksate, siis küsige selgitust 
oma arstilt. kui te ei jää vastusega rahule, 
siis võite pöörduda tšeki ja avaldusega hai-
gekassa piirkondlikku osakonda.

DOkUMENDi VälJasTaMiNE

Töövõimetuslehe ja retsepti väljastamise 
eest ei ole arstil õigust inimeselt tasu küsida.

Dokumendi väljas-
tamise eest ei tohi 
küsida tasu, kui see väl-
jastatakse haigekassale, õiguskaitseorganile, 
ühe raviasutuse poolt teisele, töövõimetus-
ekspertiisiks, puude raskusastme määrami-
seks või muudel seadusega sätestatud juh-
tudel.

Teiste dokumentide väljastamise eest on ter-
vishoiuasutusel õigus küsida mõistlikku tasu.

HaMbaaRsT

Eestis saavad lapsed (alla 19- aastased) ham-
baravi haigekassa lepingupartnerite juures 
tasuta, kui teenused on kirjas tervishoiutee-
nuste loetelus. Haigekassa lepinguga ham-
baarst võib võtta visiiditasu kuni 50 krooni 
(va alla kaheaastased lapsed). Ortodontia 
eest (sh breketid) tasub haigekassa ainult 
teatud raskete diagnooside puhul. kui laps 
käib hambaarsti juures, kellel puudub leping 
haigekassaga, siis tema ravi haigekassa kinni 
ei maksa.  

VisiiDiTasU MaksMisEl kÜsigE alaTi 
TŠEkki

alati kui maksate visiiditasu või mingit muud 
tasu, küsige arstilt ka tšekk. inimesel, kelle-
le te  maksate, on kohustus makse saamist 
tõendav kviitung ka väljastada. kui teile tun-
dub, et te poleks pidanud tasu maksma või 
võeti seda liigselt, esitage haigekassa piir-
kondlikule osakonnale tšekk ja avaldus, kus 
kirjeldate juhtumit. kui kahtlete avalduse 
esitamise põhjendatuses, saate nõu küsida 
tööajal haigekassa infotelefonilt 16363.

JUHUl, kUi iNiMENE 
NÖ OsTab END JäRJE-
kORRasT MÖÖDa, PEab 
Ta lisaks TäiEs MaHUs 

VisiiDiTasUlE MaksMa ka 
kÕikiDE PROTsEDUURiDE 

Ja UURiNgUTE EEsT!



laHTiOlEkUaJaD

Perearst peab vastu võtma vähemalt 4 tun-
di päevas ehk 20 tundi nädalas ja vähemalt 
ühel päeval peab toimuma õhtune vastuvõtt 
(kuni 18.00). lisandub aeg koduvisiitideks, 
kuni 18-aastaste laste tervisekontrollideks, 
telefoni- ja e-nõustamiseks ning muudeks 
vajalikeks tegevsuteks. lisaks võtab pereõde 
iseseisvalt patsiente vastu 15 tundi nädalas. 
iga perearsti tegevuskoht peab olema avatud 
kõigil tööpäevadel vähemalt 8 tundi ja kogu 
selle aja jooksul peab olema patsiendil või-
malik ka  vastuvõtule registreeruda. 

kuigi paljud tervisehädad nõuavad arsti juur-
de kohaletulekut, on juhte, kui perearst saab 
kas telefoni või meili teel patsiente nõus-
tada. seega on patsientidel igati mõistlik 
küsida oma perearsti telefonitunni aegu või 
elektronposti aadressi. Perearst peab oma 
telefoninumbri(d) ja elektronposti aadressi 
ning teabe lahtioleku- ja vastuvõtuaegade 
kohta välja panema oma tegevuskohas näh-
tavale kohale ning samuti oma veebilehele, 
kui see olemas on. 

EsiMENE abisTaJa TERVisEHäDaDEs

PEREaRsTi ÜlEsaNDED

Perearsti ülesandeks on patsiendi nõusta-
mine, tervise edendamine, haiguste enneta-
mine, diagnoosimine ja ravi. Perearsti käest 
saab alati nõu ning vajadusel suunab ta eda-
si eriarstile. selle eest perearst eriarstile mi-
dagi ei maksa. kõik perearstid võtavad vastu 
kui teevad vajadusel koduvisiite nii oma ni-
mistusse kuulujatele kui ka inimestele, kellel 
vajadus koduvisiidi järele on tekkinud pere-
arsti teeninduspiirkonnas ajutiselt viibimise 
ajal.

Oma ülesannete täitmiseks maksab haigekas-
sa igale perearstile baasraha (2010. aastal u 
11238 kr kuus) ning lisaks iga patsiendi eest 
pearaha. Viimane on alla 2-aastaste laste pu-
hul u 101 krooni, 2-70 aastaste puhul u 42 
ja üle 70-aastaste korral u 51 krooni kuus. 
Pearaha saab perearst iga tema nimistusse 
kuuluva inimese eest igakuiselt sõltumata 
sellest, kas inimene oli sel kuul haige ja käis 
perearsti juures või mitte. lisanduvad muud 
tasud: nt kauguse lisatasu maa-arstidele ja 
kvaliteeditasu, mis peaks motiveerima pere-
arste rohkem tegelema südame-veresoonkon-
nahaiguste ennetusega, jälgima kroonilisi 
haigeid ning vaktsineerima ja läbi vaatama 
lapsi.

kahjuks levib valearusaam, et mida vähem 
perearst patsiendile uuringuid teeb, seda 
rohkem saab perearst raha. Tegelikult on 
pearaha sisse arvestatud ainult vere- , ve-
resuhkru ja uriinianalüüsi tegemine ning 
kardiogramm. Ülejäänud uuringute eest saab 
perearst ainult sel juhul raha, kui konkreetne 
uuring on tehtud ja arve haigekassale esitatud. 

ka PEREÕDE saab aiDaTa

Perearstid armastavad rõhutada, et õde on 
nende meeskonna lahutamatu liige, kelleta 
nad oma tööd ette ei kujuta. lisaks koostöö-
le arstiga jälgivad pereõed tervete imikute ja 
eelkooliealiste laste tervist, nõustavad kroo-
nilisi haigusi põdevaid täiskasvanuid ning 
hindavad ägedalt haigestunud patsientide 
olukorra tõsidust.

Pereõde teeb näiteks pärast beebi sündi ko-
duvisiidi, et aidata vanematel paremi-
ni kohanduda uue olukorraga. laste 
puhul on õe olulisteks nõusta-
misvaldkondadeks vigastuste 
ärahoidmine, õige toitumine ja 
hügieen, sealhulgas hammaste 
eest hoolitsemine juba imikueas. 
Täiskasvanut saab aidata soovitus-
tega elustiili osas, võtmesõnadeks 
toitumis- ja liikumisharjumused, 
tubakas ja alkoholi liigtarbimi-
ne. 

krooniliste haigete 
puhul saab õde ter-
visekontrolli käigus hin-
nata, kas eelnev ravi on olnud tõhus ning 
anda edasisi soovitusi. kui on märgata, et 
ravis on vaja teha korrektuure või patsiendil 
tekkinud muid diagnoosimist vajavaid tervi-
sekaebusi, suunab õde patsiendi arsti vas-
tuvõtule. Haigusi diagnoosib ja ravi määrab 
ikkagi perearst. 

Teine lugu on viirushaiguste ja muude lihtsa-
mate tervisehäiretega, mida sageli inimesed 
ka ise ravivad. Neis küsimustes oskab pere-
õde jagada soovitusi nii käsimüügiravimite 
ostmiseks kui sobiva elurütmi valimiseks, et 
haigusest kiiremini ja kindlamalt võitu saa-
da. ka siin suunab õde patsiendi vajadusel 
arsti juurde.

Üldjuhul on terviseprobleemide tekkides esi-
meseks nõuandjaks perearst või -õde. Oma 
perearsti ja -õe poole võib iga inimene alati 
pöörduda kõigis tervisega seotud küsimus-
tes nõu ja abi saamiseks. kui tegemist on 
ägeda haigusega, siis saab perearsti või -õe 

vastuvõtule samal päeval; kroonilise haiguse 
jmt mitte kiiret sekkumist nõudvate hädade 
korral võtab arst vastu viie tööpäeva jooksul. 
kui on soov saada tervisetõendit (nt autoju-
hilubade või lastelaagri jaoks), siis kirjuta-
takse see 15 päeva jooksul.

hindavad ägedalt haigestunud patsientide 
olukorra tõsidust.

Pereõde teeb näiteks pärast beebi sündi ko-
duvisiidi, et aidata vanematel paremi-
ni kohanduda uue olukorraga. laste 
puhul on õe olulisteks nõusta-
misvaldkondadeks vigastuste 
ärahoidmine, õige toitumine ja 
hügieen, sealhulgas hammaste 
eest hoolitsemine juba imikueas. 
Täiskasvanut saab aidata soovitus-
tega elustiili osas, võtmesõnadeks 
toitumis- ja liikumisharjumused, 
tubakas ja alkoholi liigtarbimi-

arsti juurde.



sTaTsiONaaRNE HOOlDUsRaVi

• Kes vajavad? 
seda vajavad patsiendid, kes ei tule oma 
haigusseisundi tõttu iseseisvalt toime ning 
vajavad pidevat jälgimist haiglas. statsio-
naarset hooldusravi saab haiglates.
• Kuidas saada? 
Hooldusravile suunab arst saatekirjaga.
• Kes maksab? 
Ravi eest maksab haigekassa 85% ja inimene 
ise 15% ning nii kuni 60 päeva eest. see tä-
hendab, et haigekassa maksab ühe päeva eest 
haiglale u 538 krooni (kuus u 16140 krooni) 
ja inimene ise maksab ühe päeva eest u 95 
krooni (u 2850 kr kuus). lisaks tasub inime-
ne voodipäevatasu 25 krooni päevas kuni 10 
päeva eest ühe raviloleku kohta.
• Kust täpsemat infot saab? 
Nõu saamiseks võib pöörduda arsti poole.

kUi iNiMENE VaJab HOOlDUsT… 
Paljudel inimestel on hooldusravi ja hooldekodu kohta tekkinud küsimusi – on 
need erinevad teenused või sama asi. allpool saab mõlema kohta täpsemalt teada, lisaks ka 
koduõendusest.

kODUNE ÕENDUsabi

• Kes vajavad? 
koduõendust vajavad krooniliste haiguste-
ga patsiendid, kes ei tule iseseisvalt kodus 
toime õe oskusi nõudvate toimingutega, nt 
seob haavu ja haavandeid, võtab vajalikke 
analüüse, manustab ravimeid, mõõdab ve-
rerõhku, ennetab lamatisi jne. Enamasti on 
tegemist üle 65-aastaste inimestega. kodu-
õendust osutatakse patsiendile oma kodus.
• Kuidas saada? 
koduõendusteenusele annab saatekirja arst.
• Kes maksab? 
Ravi eest maksab 100% ulatuses haigekassa. 
sõltuvalt osutatavast abist maksab haigekas-
sa (236-895 krooni teenuse eest).
• Kust täpsemat infot saab? 
Nõu saab arsti käest.

HOOlDEkODU

• Kes vajavad? 
inimesed, kes vajavad ööpäevaringset hool-
dust ega saa seetõttu enam oma kodus elada 
isegi siis, kui talle kodus osutatakse erine-
vaid sotsiaalhoolekande teenuseid.
• Kuidas saada? 
koha taotlemiseks tuleb pöörduda kas otse 
hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse 
sotsiaaltöötaja poole, kes selgitavad koha 
saamise tingimusi ja hooldekodu võimalusi 

ning annavad edasisi juhiseid. koha saamisel 
sõlmitakse leping. 
• Kes maksab? 
inimesed ise või nende pereliikmed. Viimaste 
puudumisel abistavad kohalikud omavalitsu-
sed. Erinevates hooldekodudes on erinevad 
hinnad, kuid arvestada tuleks umbes 6000-
8000 krooniga kuus. 
• Kust täpsemat infot saab? 
Nii hooldekodude kui sotsiaalteenuste kohta 
võib küsida kohaliku omavalitsuse sotsiaal-
töötajalt.

kUi PalJU sEE MUllE Maksab?

kui patsient tuleb perearsti vastuvõtule, ei 
tohi arst visiiditasu küsida. seda ka siis, kui 
visiiditasu küsitakse peidetud kujul, nimeta-
des seda sussi-, bürootarvete, praksise üüri- 
vm tasuks. ka pole arstil õigust küsida nn 
vabatahtlikku tasu (annetust) visiidi eest. 
soovitame inimestel seista oma õiguste eest 
ning tasu mitte maksta. Tasu maksmisel kü-
sige kindlasti tšekki. 

kui perearst tuleb aga koduvisiiti tegema, on 
tal õigus küsida selle eest kuni 50 krooni, 
sõltumata sellest, kas ta ühe visiidi jooksul 
kontrollib ühte või rohkem haigeid. koduvi-
siit on tasuta rasedatele ja alla kaheaastas-
tele lastele. Perearst võib visiiditasu võtta 
inimeselt, kel puudub ravikindlustus.

kUiDas saaN PEREaRsTi VaHETaDa?

sõltumata põhjusest on teil võimalik alati 
perearsti vahetada.  selleks tuleb lihtsalt 
uuele arstile esitada avaldus ning kui viima-
ne on nõus teid oma nimistusse võtma, siis 
küsige eelmise perearsti juurest koopia või 
väljavõte oma tervisekaardist. Perearst võib 
keelduda inimese võtmisest oma nimistusse 
juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuu-
ruse (2000 inimest) või kui inimese alaline 
elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiir-
konnas. Perearst võib võtta oma nimistusse, 
olenemata piirsuuruse ületamisest, juba va-
rem tema nimistusse kuuluvate patsientide 
pereliikmeid.



Haigekassa kutsub igal aastal naisi emaka-
kaela-ja rinnavähi sõeluuringutele. Eesmär-
giks on naiste parem tervis – mida varem 
avastatakse vähk või selle eelsed vormid, 
seda paremad võimalused paranemiseks ning 
tervist säästvamate raviviiside valimiseks.
 
Rinnavähi sõeluuringu sihtrühmaks on ravi-
kindlustatud naised vanuses 50-62 aastat ja 

VäHk TUlEb aVasTaDa VaRakUlT!

uuringutele kutsutakse selles vanuses naisi 
kaheaastase intervalliga. Emakakaelavähi 
uuringule kutsutakse 30-55 aastasi naisi 
viieaastase intervalliga. Haigekassa saadab 
naistele rahvastikuregistris olevale aadressi-
le nimelised kutsed. 

seega kui saate kutse, siis kinkige endale 
kindlustunne ja osalege uuringutel!

kEDa sEl aasTal kUTsUTaksE?

Rinnavähi varajase avastamise uuringule 
kutsutakse sel aastal 1948., 1949., 1951., 
1952., 1956., 1958. ja 1960. aastal sün-
dinud ravikindlustatud naised, kellele pole 
2009. aasta jooksul rindade mammograafi-
list uuringut tehtud.  

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutak-
se sel aastal 1955., 1960., 1965., 1970., 
1975. ja 1980. aastal sündinud ravikind-
lustatud naised, kellele pole 2009. aasta 
jooksul PaP-testi tehtud.

kel huvi kohe uuringul osaleda, ei pea tingi-
mata kutset ära ootama, vaid sinna võib re-
gistreeruda kogu aasta jooksul. Osalemiseks 
tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse 
tervishoiuasutusse ja seda olenemata hai-
gekassa kindlustuspiirkonnast. Raviasutuses 
kontrollitakse sõeluuringule registreerimi-
sel eelkõige sünniaastat ja ravikindlustuse 
kehtivust. kaasa tuleb võtta isikut tõendav 

dokument ning kehtiva ravikindlustuse 
korral on uuring tasuta!

Ma tahaks ka end uurida lasta, aga mind pole 
kutsutud?
kui teil on tekkinud kahtlused oma tervise 
suhtes või soovite saada lihtsalt kindlust, 
siis pöörduge oma arsti poole. PaP testi ja 
rindade kontrolli ei tehta ainult sõeluuringu-
te raames. 

kingi endale kindlustunne ja osale vähi sõe-
luuringutes! 

lisaiNfO
www.HaigEkassa.EE/

ENNETUs 

MaakOND MaMMOgRaagiabUssi 

asUkOHT

UURiNgUTE TEOsTaMisE 

aJaVaHEMik

Registreerumi-

se telefon

Võru Võru Polikliinik 22. märts - 09. aprill 731 9411

Rakvere Rakvere Haigla Polikliinik 22.märts - 22. aprill 627 4470   

antsla antsla Perearstikeskus 12.aprill - 16.aprill 731 9411

Valga Valga Haigla 19. aprill - 30. aprill 731 9411     

Haapsalu läänemaa Haigla 26.aprill - 13. mai 627 4470

Otepää Otepää Tervisekeskus 03. mai - 07.mai 731 9411

Tõrva Tõrva Tervisekeskus 10.mai - 14.mai 731 9411

karksi-Nuia Nuia Perearstikeskus 17.mai - 21. mai 731 9411

Hiiumaa Hiiumaa Haigla 17.mai - 27.mai 627 4470

Viljandi Viljandi Tervisekeskus 24. mai -11. juuni 731 9411

Haapsalu läänemaa Haigla 31.mai - 17. juuni 627 4470

suure-Jaani suure-Jaani Vallavalitsus 14.juuni - 18.juuni 731 9411

saaremaa kuressaare Perearstikeskuse 

juures

12.juuli - 19.august 627 4470

Rapla Rapla Haigla 23.august - 09.september 627 4470

Paide Järvamaa Haigla 06. september - 01. oktoober 731 9411

Rakvere Rakvere Haigla Polikliinik 13. september - 14.oktoober 627 4470

Mustvee Mustvee Polikliinik 04. oktoober - 08. oktoober 731 9411

Jõgeva Jõgeva Haigla 11.oktoober - 22. oktoober 731 9411

Põlva Põlva Haigla 25.oktoober - 29. oktoober 731 9411

Võru Võru Polikliinik 01. november- 05. november 731 9411 

Valga Valga Haigla 08. november - 12. november 731 9411

Viljandi Viljandi Tervisekeskus 15. november - 26. november 731 9411

MaMMOgRaafiabUssi aJagRaafik aasTal 2010

http://www.haigekassa.ee/ennetus


Riigiportaalis eesti.ee saab mugavalt esitada avaldust Euroopa ravikindlustuskaardi ning täien-

dava ravimihüvitise saamiseks. samuti saab portaalis ülevaate oma töövõimetus- ja hambaravi 

hüvitiste seisust, kontrollida oma andmeid, kindlustust ning perearsti. Põhjalik ülevaade on ka 

inimesele välja kirjutatud digiretseptide kohta. lisaks eelpoolmainitutele leidub portaalis veel 

palju huvitavat infot ja teenuseid.

TalliNNas Ja HaRJUMaal Telefon

Mammograaf Rinnakliinik sütiste tee 17 627 4470, 627 4471 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hiiu 44 617 2405   

Viimsi Haigla kaluri tee 5a, Haabneeme 605 9023

MUJal EEsTis Telefon

Pärnu Haigla Ristiku 1, Pärnu 447 3561 

Tartu Ülikooli kliinikum Vallikraavi 9 731 9411    

ida- Viru keskhaigla, Puru korpus Tervise 1, kohtla-Järve 337 8711

Narva Haigla Haigla 5, Narva 356 1144   

RiNNaVäHi VaRaJasE aVasTaMisE PROJEkTis OsalEVaD TERVisHOiUasUTUsED:

RaViasUTUs Telefon

ida-Tallinna keskhaigla 1900 
lääne- Tallinna keskhaigla 1314   
fertilitas 605 9600, 605 9601
lasnamäe Tervisekeskus 605 0601
Tartu Ülikooli kliinikum 731 9100
Jõgeva Haigla 776 6220   
Viljandi Maakonna Haigla 435 2076
Põlva Haigla 799 9199, 799 9198   
Valga Haigla 766 5100
lõuna-Eesti Haigla 782 3127 (polikliinik, kl 9-14), 786 8542 (haigla, kl 9-15)
Pärnu Haigla 447 3300, 447 3511
Rapla Maakonnahaigla 489 0738, Märjamaal 482 1495
kuressaare Haigla 452 0129
Hiiumaa Haigla 463 2085
läänemaa Haigla 472 5815
Narva Haigla 356 1144

ida- Viru keskhaigla
339 5109 (kohtla-Järve Haigla), 337 8796 (Puru Haigla), 
337 0321 (Jõhvi Haigla)

Järvamaa Haigla 384 8132
Rakvere Haigla 322 9780

EMakakaElaVäHi VaRaJasE aVasTaMisE PROJEkTis OsalEVaD TERVisHOiUasUTUsED:

TEENUsED PaaRi kliki kaUgUsEl 

16363 - HaigEkassa aiTab

Tööpäeviti 8.30 – 16.30 saab telefonilt 16363 küsida hai-

gekassast nõu ravikindlustuse, haigushüvitiste, perearsti ja 

palju muu kohta. 

Veebis saab seda teha www.haigekassa.ee/kysi. 

PEREaRsT aNNab NÕU

24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas 

saab perearstidelt nõuandeid telefonil 

1220. lauatelefonilt helistades (va star-

man) esimesed viis minutit tasuta! 

küsimustele vastatakse nii eesti kui 

vene keeles.

http://www.haigekassa.ee/kysi


kui ta võtab end töötukassas arvele, saab ta 
ka ravikindlustuse, kuni  täidab töötuna ar-
veloleku nõudeid: 
• otsib aktiivselt tööd (jälgib töökuulutusi 
töötukassas, ajalehtedes ja töövahenduspor-
taalides ning võtab sobivate tööpakkumiste 
korral tööandjatega ühendust jms); 
• pöördub määratud ajal töötukassasse vas-
tuvõtule; täidab individuaalses tööotsimiska-
vas kokkulepitud tegevusi; 
• võtab vastu sobiva töö ja on valmis kohe 
tööle asuma. 

Nii kaua, kui inimene on töötuna arvel, keh-
tib ka ravikindlustus. 

kui aga inimene ei soovi end töötukassas ar-
vele võtta, siis haigekassa kodulehelt leiab 
infot, millised on muud võimalused ravikind-
lustuse saamiseks. 

ka infotelefonil 16363 saab alati nõu.

akTUaalNE: TÖÖTUTE RaVikiNDlUsTUs  

aga kUi OllaksE JUba RaVikiNDlUsETa?

ka sellisel juhul võiks uurida haigekassa 
kodulehelt erinevaid võimalusi. Näiteks on 
kindlustatud rasedad, teatud juhtudel ülal-
peetavad abikaasad jne. 

kui inimene pole kindel, kas ta on kindlus-
tatud või mitte, saab seda järele uurida hai-
gekassa infotelefonilt 16363 või külastades 
riigiportaali eesti.ee.  

kui inimesel puudub ravikindlustus, kuid tal 
on kindel soov ja tahtmine uuesti tööd leida, 
siis võiks pöörduda töötukassasse. sealt saab 
alati nõu töötukassa võimaluste ning töötu-
na arvelevõtmise osas. 

Töötuks jäämisega ei lõpe kohe ravikind-
lustus ära. Pärast töösuhte lõppemist keh-
tib ravikindlustus veel kaks kuud.
Edasine sõltub juba inimese plaanidest. 

TÖÖTUNa aRVElEVÕTMiNE

Töötuna arvelevõtmiseks tuleb pöörduda 
isiklikult sobivasse töötukassa osakonda 
konsultandi vastuvõtule, võttes kaasa 
• kehtiva isikut tõendava dokumendi;
• töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse 
taotlemise korral viimase töösuhte lõppu ja 
põhjust tõendav dokument (tööraamat, töö-
leping või teenuse osutamise leping), 
• töötuskindlustushüvitise taotlemisel töö-
andja tõendi kindlustatule.

selleks, et Teid töötuna arvele võtta, küsib 
konsultant Teie käest asjakohased andmed 
ning sisestab need seejärel töötukassa in-
fosüsteemi. kui Te pole kindel, kas saate 
töötuna registreeruda, siis saab helistada 
töötukassa infotelefonil 15501 või kirjutada 
info@tootukassa.ee.

kUi iNiMENE ON JUba TÖÖTUkassas  aRVEl, siis saab Ta ka RaVikiNDlUsTUsE 

Üldjuhul tekib registreeritud töötule ravikindlustus alates 31. töötuks registreerimise päevast. 
Osaledes aga töötukassa suunamisel juba enne tööturukoolitusel, tööharjutusel või -praktikal, 
tekib ravikindlustus esimesest osaletud päevast. Neile inimestele, kes saavad töötuskindlustus-
hüvitist või töötutoetust, hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise 
õigus tekib. 

iNfO TÖÖTUTElE 
www.TOOTUkassa.EE 

http://www.tootukassa.ee/
mailto: info@tootukassa.ee


HaMbaPROTEEsiDE HÜViTis

• Kellele makstakse? Vähemalt 63-aastased 
inimesed; vanadus- ja töövõimetuspensio-
närid. kõigi puhul kehtib nõue, et inimesel 
peab olema hambaravi saades kehtiv kindlus-
tus haigekassas. 
• Kui palju makstakse? kolme aasta jooksul 
kuni 4000 krooni. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
selleks on kaks võimalust: a) Esitada aval-
dus proteeside tegijale, kes võib võtta arvest 
kohe kuni 4000 krooni maha; b) kui ei ole 
võimalik proteeside tegija kaudu hüvitist 
taotleda, siis saab esitada avalduse koos pro-
teeside tegija poolt antud arve, originaalt-
šeki vms tasumist tõendava dokumendiga 
haigekassale. 
• Millal raha kätte saab? Otse haigekassalt 
hüvitist taotledes 90 päeva jooksul pärast 
dokumentide jõudmist haigekassasse.

TäiENDaV RaViMiHÜViTis

• Kellele makstakse? kindlustatutele, kes 
tasuvad soodusretseptiravimite eest kalend-
riaastas vähemalt 6000 krooni. 
• Kui palju makstakse? sõltub ravimitele 
kulutatud summast, aga maksimaalselt 9500 
krooni aastas. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
Esitama haigekassale avalduse (saab teha ka 
internetis riigiportaalis eesti.ee), kusjuures 
avalduse peab esitama ainult ühe korra ja 
seda võib teha ka siis, kui pole veel kulunud 
üle 6000 krooni aastas. Haigekassa peab ise 
arvestust retseptiravimitele kulutatud sum-
ma üle. 

HaMbaRaViHÜViTis

• Kellele makstakse? Vähemalt 63-aastased 
inimesed; vanadus- ja töövõimetuspensio-
närid; rasedad; alla 1-aastase lapse emad ja 
suurenenud hambaravi vajadusega inimesed. 
kõigi puhul kehtib nõue, et inimesel peab 
olema hambaravi saades kehtiv kindlustus 
haigekassas. 
• Kui palju makstakse? Vähemalt 63-aas-
tased ja töövõimetus- ning vanaduspensio-
närid: kuni 300 krooni aastas; rasedad, alla 

MillisEiD HÜViTisi saab HaigEkassasT? 
Nb! kõikide hüvitiste kohta saab täpsemat infot internetist www.haigekassa.ee või 
haigekassa infotelefonil 16363!

1-aastase lapse emad ja suurenenud hamba-
ravi vajadusega inimesed: kuni 450 krooni 
aastas. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
Esitama haigekassale avalduse koos hamba-
arsti antud originaaltšeki, arve vms tasumist 
tõendava dokumendiga. Rasedad ja suurene-
nud hambaravi vajadusega inimesed peavad 
lisama ka arstitõendi. 
• Millal raha kätte saab? Hüvitise saab kät-
te hiljemalt 6 kuu jooksul pärast dokumenti-
de jõudmist haigekassasse. 

Nb! suurenenud hambaravi vajadus võib olla 
tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste taga-
järjel: pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgi-
line ja kiiritusravi; huule-, alveolaarjätke- ja 
suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgili-
ne ravi; näo koljuluude traumade kirurgiline 
ravi; protseduur (endoskoopia, anesteesia ja 
muu), mille käigus on tekkinud trauma; ku-
dede ja elundite siirdamine või siirdamiseks 
ettevalmistamine; pea-kaela piirkonna ula-
tuslike põletike (abstsess, fl egmoon) haig-
laravi.

• Millal raha kät-
te saab? Hüvitist 
makstakse neli korda aas-
tas: jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris. 
avalduse esitamise järgselt kontrollib üle ka 
kaks eelnevat kalendriaastat ning hüvitise 
õiguse korral makstakse seda ka nende aas-
tate eestst.

HaigUsHÜViTis

• Kellele makstakse? Töötavatele kindlus-
tatutele. 
• Kui palju makstakse? Nb! alates 1. juulist 
2009 muutus haigushüvitise maksmise kord. 
Esimese kolme päeva eest (v.a. allpool kir-
jeldatud erandid) töötaja hüvitist ei saa. 4. 
– 8. päeva eest maksab tööandja 70% töö-
taja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. 
alates 9. päevast maksab hüvitist haigekassa 
(üldjuhul) 70% päevatulust, mis on arvuta-
tud eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksult. 
Raseda haigestumise või vigastuse korral 
maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda 
teisest päevast ja määraga 70%. Tööõnne-
tuse või kutsehaiguse puhul maksab samuti 
haigushüvitist haigekassa, tehes seda teisest 
päevast ja 100% määraga. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
arsti väljastatud haigusleht tuleb esitada 
tööandjale, kes edastab lehe haigekassasse. 
fiEd peavad lehe ise haigekassasse tooma 
või saatma.
• Millal raha kätte saab? Hüvitis makstak-
se välja 30 päeva jooksul alates haiguslehe 
jõudmisest haigekassasse. Tööandja maksab 
omapoolse hüvitise välja palgapäeval või vä-
hemalt 30 päeva jooksul alates lehe tööand-
jale edastamisest.

tased ja töövõimetus- ning vanaduspensio-
närid: kuni 300 krooni aastas; rasedad, alla 

te hiljemalt 6 kuu jooksul pärast dokumenti-
de jõudmist haigekassasse. 

Nb! suurenenud hambaravi vajadus võib olla 
tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste taga-
järjel: pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgi-
line ja kiiritusravi; huule-, alveolaarjätke- ja 
suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgili-
ne ravi; näo koljuluude traumade kirurgiline 
ravi; protseduur (endoskoopia, anesteesia ja 
muu), mille käigus on tekkinud trauma; ku-
dede ja elundite siirdamine või siirdamiseks 
ettevalmistamine; pea-kaela piirkonna ula-
tuslike põletike (abstsess, fl egmoon) haig-
laravi.

http://www.haigekassa.ee/


sÜNNiTUsHÜViTis 

• Kellele makstakse? Rasedatele töötava-
tele naistele sünnituslehe alusel. Mittetöö-
tavad rasedad saavad alates lapse sünnist 
vanemahüvitist sotsiaalkindlustusametist 
(www.ensib.ee, infotelefon 16106). 
• Kui palju makstakse? 140 päeva eest ja 
100% kalendripäeva keskmisest tulust, mis 
on arvutatud eelmise kalendriaasta sotsiaal-
maksult. kui rase jääb sünnituspuhkusele 
hiljem kui 30 päeva enne eeldatavat sünni-
tamise kuupäeva, väheneb vastavalt sünni-
tuspuhkuse kestus ning hüvitatavate päeva-
de arv. kui rase on enne sünnituspuhkusele 
jäämist olnud haiguslehel kergemale tööle 
üleviimise põhjusel, peab ta sünnituspuhku-
sele jääma vähemalt 70 päeva enne eeldata-
vat sünnitamise kuupäeva. Hilisem puhkuse 
algus kahandab vastavalt puhkuse kestust ja 
hüvitatavate päevade arvu. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
sünnitusleht tuleb enne sünnituspuhkuse 
algust esitada tööandjale, kes edastab selle 
haigekassale. fiEd vastutavad ise lehe haige-
kassasse jõudmise eest. 
• Millal raha kätte saab? Hüvitise saab 30 
päeva jooksul alates sünnituslehe jõudmisest 
haigekassasse.

HOOlDUsHÜViTis 

• Kellele makstakse? Töötavatele inimeste-
le, kes põetavad või hooldavad last või pere-
konnaliiget. 
• Kui palju makstakse? Nb! alates 1. juulist 
2009 muutus hüvitise protsent. 80% kalend-
ripäeva keskmisest tulust, mis on arvutatud 
eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksult. alla 
12-aastase lapse hooldajal on õigus saada 
hüvitist kuni 14 järjestikuse päeva eest. 
Haige perekonnaliikme kodus põetamise kor-
ral on hooldajal õigus saada hüvitist kuni 7 
järjestikuse päeva eest. kui alla 3-aastane 
või alla 16-aastane puudega laps pole hai-
gestunud, kuid lapse hooldaja ise on haige 
või talle osutatakse sünnitusabi, siis on õi-
gus saada hüvitist kuni 10 järjestikuse päeva 

Nb! kõikide hüvitiste kohta saab täpsemat infot internetist www.haigekassa.ee või 
haigekassa infotelefonil 16363!

eest. Hoolduslehe võib arst vajadusel väljas-
tada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmi-
se periood. 
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
Hooldatava inimese arst kirjutab vajadusel 
välja hoolduslehe, mis tuleb edastada töö-
andjale. fiEd peavad lehe ise haigekassasse 
esitama. 
• Millal raha kätte saab? Hüvitise saab 30 
päeva jooksul alates hoolduslehe jõudmisest 
haigekassasse.

laPsENDaMisHÜViTis

• Kellele makstakse? alla 10-aastase lapse 
ühele lapsendajale kohtuotsuse alusel.
• Kui palju makstakse? Hüvitist makstakse 
70 päeva ulatuses 100% kalendripäeva kesk-
misest tulust, mis on arvutatud eelmise ka-
lendriaasta sotsiaalmaksu põhjal.
• Mida peab hüvitise saamiseks tegema? 
lapsendaja edastab kohtuotsuse oma pere-
arstile, kes kirjutab selle alusel välja lapsen-
damislehe. leht tuleb esitada tööandjale, kes 
omakorda toimetab selle haigekassasse.
• Millal raha kätte saab? Hüvitise saab 30 
päeva jooksul alates lehe jõudmisest haige-
kassasse.

http://www.haigekassa.ee/


ka välismaal õppijatel on võimalik saada Ees-
tis ravikindlustus, kuid sel juhul tuleb meeles 
pidada, et selle kohta tuleb endal vajalikud 
dokumendid esitada. Eesti koolide õppurite 
eest teeb seda haridusministeerium.

VälisMaal ÕPPiJaD PEaVaD EsiTaMa 
HaigEkassalE kOOli TÕENDi JäRgMisTE 
aNDMETEga:
• õppeasutuse nimi;
• õppeasutuse aadress;
• õppija ees- ja perekonnanimi;
• õppija isikukood;
• õppeperioodi kestus;
• õppeasutuse esindaja ees- ja perekonna-
nimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormistatakse maksimaalselt 
12 kuuks, seega palume meeles pidada, et 
tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse 
toimetada igal õppeaastal.

aRsTiabi kOHaPEal 
ÕPPiDEs EUROOPa liiDUs

Haigekassa kindlustus kehtib ainult Eestis. 
Õppides Euroopa liidus, Norras, liechtens-
teinis, islandil või Šveitsis (edaspidi Euroopa 
liit), on haigekassa kindlustatutel võimalik 
kasutada Euroopa ravikindlustuskaarti, mil-
lega saab vajaminevat arstiabi nagu koha-

lik elanik. see tähendab, et inimene on 
endiselt ravikindlustatud Eestis, kuid 
saab vajadusel kasutada arstiabi tee-

nuseid. saadav arstiabi ei pruugi olla tasu-
ta – paljudes riikides tuleb maksta visiidi- ja 
voodipäevatasusid, ravimite omaosalust jms. 
seega võiks enne õppima asumist uurida ka 
sealse tervishoiusüsteemi kohta – kuidas see 
toimib ning kui suured võiksid olla haigestu-
mise kulud. Ebameeldivate üllatuste vältimi-
seks on soovitav teha ka reisikindlustus, mis 
tasuks vajadusel transpordi eest kodumaale, 
visiiditasud jne. 
Pikemaks ajaks õppima minnes võiks uurida 
ka võimalust saada kohalik ravikindlustus, 
sest nii saab õiguse ka plaanilisele arstiabi-
le. Euroopa ravikindlustuskaardiga plaanilist 
arstiabi ei saa ja selle eest tuleb ise täielikult 
tasuda. Nb! inimene võib olla kindlustatud 
ainult ühes El liikmesriigis.

ÕPPiDEs VälJasPOOl EUROOPa liiTU

Väljapoole Euroopa liitu pikemaajaliselt õp-
pima minnes tuleks kindlasti uurida, kas ja 
kuidas on võimalik saada kohalik ravikindlus-
tus. samuti tasub kindlasti teha tervisekind-
lustus, sest väljaspool Euroopa liitu Euroopa 
ravikindlustuskaart ei kehti ja haigekassa 
ravikulusid ei hüvita. kindlasti lugege enne 
aga läbi tervisekindlustuse tingimused, et 
oleks teada, millised kulud hüvitatakse ja 
mil määral.
infot üliõpilaste ravikindlustusest, arstiabist 
Euroopa liidus ning erinevate liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidest saab haigekassa ko-
dulehelt www.haigekassa.ee.

VÕÕRsilE ÕPPiMa! 
Välismaale õppima asudes on kindlasti palju planeerimist ning pea mõtteid täis. sellest hoo-
limata ei tohiks ära unustada tervisega seotud küsimusi ning tuleks arvestada, mis saab, kui 
peaks võõrsil haigeks jääma. kahjuks pole õnnetuste eest kaitstud keegi ning arstiabi on sageli 
väga kallis.

VÕÕRsil TÖÖTaMas!
Viimastel aastatel on paljud inimesed läinud mujale maailma töötama – osa aastateks, osa aga 
lühiajaliselt. Osa asuvad välismaiste tööandjate juurde, teised saadetakse välismaale lähetusse 
siinsete tööandjate poolt. 

TÖÖlE 
VälisMaa 
TÖÖaNDJa JUURDE

kui olete siirdunud 
Euroopa liitu tööle 
ning teie maksud lae-
kuvad välisriiki, tekib teil 
õigus ravikindlustusele selles riigis. Üldised 
reeglid on: inimene on kindlustatud selles 
riigis, kus ta töötab ja kuhu ta maksud lae-
kuvad, ning kahes riigis korraga kindlustust 
olla ei tohi. Töötades kahes liikmesriigis kor-
raga, on inimene kindlustatud seal, kus ta 
elab. kui olete saanud ravikindlustuse mõnes 
teises liikmesriigis ja vajate Eestis viibides 
arstiabi, peate arstile esitama oma kindlus-
tajariigi poolt väljastatud Euroopa ravikind-
lustuskaardi. kui te mingil põhjusel soovite 
saada plaanilist arstiabi Eestis, peate küsi-
ma selleks nõusolekut ning vormi E112 oma 
kindlustajariigilt. kui te oma kindlustajarii-
gilt selleks nõusolekut ei saa, tuleb arstiabi 
eest ise maksta või pöörduda abi saamiseks 
tagasi oma kindlustajariiki. Eesti kodakond-
sus ei ole aluseks ravikindlustusele ja sellega 
kaasnevatele õigustele Eestis.
kui tekib küsimusi selle kohta, millise rii-
gi õigusaktid teie suhtes kehtivad, pöör-
duge palun sotsiaalkindlustusameti poole       
www.ensib.ee.
EsTis POlE ÕigUs saaDa PlaaNilisT aRs-
Tiabi!

EUROOPa 
liiTU 

TÖÖläHETUssE

kui tööandja on 
teid Euroopa lii-
du riikidesse, Nor-
ra, liechtensteini, 

islandile või Šveitsi 
(edaspidi El) tööle lähetanud, siis peab teil 
kaasas olema sotsiaalkindlustusametist väl-
jastatud tõend E101, mis tõendab teie mak-
sude laekumist Eestisse. 
Vajamineva arstiabi saamiseks võtke kindlas-
ti kaasa Euroopa ravikindlustuskaart. seda, 
kas tegemist on vajamineva arstiabiga, ot-
sustab teid kohapeal raviv arst, võttes arves-
se teie tervislikku seisundit ning teie viibi-
mise kestust. 
kui E101 alusel on lähetus pikem kui aasta, 
väljastab haigekassa vormi E106. Viimane 
tuleb lähetusriiki jõudes registreerida ning 
selle alusel tekib teil õigus saada igasugust 
arstiabi võrdselt elukohariigi kindlustatute-
ga. kui pikaajalise lähetuse puhul on teiega 
kaasas ka teie pereliikmed, siis saavad ka 
nemad seal kindlustuse ning nad märgitakse 
teie vormile E106. 

Nb! kÕikiDEl JUHTUDEl PEaTE MaksMa 
kÕik aRsTiabiga sEOTUD OMaVasTUTUsTa-
sUD.  ViiMasED ON NäiTEks VisiiDiTasU, 
VOODiPäEVaTasU, MiNgi PROTsENT TEENU-
sE/RaViMi HiNNasT JNE.

ra, liechtensteini, 
islandile või Šveitsi islandile või Šveitsi 

EUROOPa liiDUs 
kaHEs Riigis kOR-
Raga kiNDlUsTUsT 

Olla Ei TOHi!

http://www.haigekassa.ee/
http://www.ensib.ee/


Haigekassa blankette saab:
• haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/blanketid
• riigiportaalist eesti.ee 
• kõigist haigekassa klienditeenindusbüroodest
• kõigist internetiühendusega Eesti Posti kontoritest. 

Perearsti nõuanne 1220

aadress Telefon/E-post lahtiolekuajad

HaRJU OsakOND  lastekodu 48, 10144 

Tallinn

infotelefon 16363

sekretär 603 3630 

harju [@] haigekassa.ee

E,T,N,R 8.30 - 16.30

k 8.30 - 18.00 

PäRNU OsakOND  Rüütli 40a, 80010 Pärnu 

Nb! Postiaadress lai 14, 

80010 Pärnu

infotelefon 16363

sekretär 447 7666

parnu [@] haigekassa.ee

E,T,N,R 8.30 - 16.30

k 8.30 - 18.00 

TaRTU OsakOND  Põllu 1a, 50303 Tartu infotelefon 16363

sekretär 744 7430

tartu [@] haigekassa.ee

E,T,k,R 8.30 - 16.30

N 8.30 - 18.00

ViRU OsakOND  Nooruse 5, 41597 Jõhvi infotelefon 16363

sekretär 335 4470

viru [@] haigekassa.ee

E,T,N,R 8.30 - 16.30

k 8.30 - 18.00

16363
Haigekassa infotelefon

Tööpäeviti 
8.30-16.30  

välismaalt helistades 
+ 372 669 6630

koduleht 
www.haigekassa.ee

meiliaadress 
info@haigekassa.ee

http://www.haigekassa.ee/
http://www.haigekassa.ee/blanketid
http://www.eesti.ee
mailto:info@haigekassa.ee
mailto:harju@haigekassa.ee
mailto:parnu@haigekassa.ee
mailto:tartu@haigekassa.ee
mailto:viru@haigekassa.ee



