
 

 

NÕUKOGU OTSUS 
  

06. märts  2009.a. nr. 4 
  

 Ravijärjekordade maksimumpikkused  

   

 

Otsus tehakse “Eesti Haigekassa seaduse”  § 12 lõike 1 punkti 2
1 

alusel lähtudes  Eesti 

Haigekassa nõukogu 16.jaanuari 2009.a otsusega nr 3 kinnitatud Eesti Haigekassa 

2009.a eelarvest juhatuse ettepanekul.  

  

1. Ravijärjekorra maksimumpikkus ambulatoorse eriarstiabi, välja arvatud 

päevakirurgia (päevaravi) ja viljatusravi, korral ei tohi ületada 6 nädalat. 

  

2. Ravijärjekorra maksimumpikkus statsionaarse eriarstiabi, päevakirurgia (päevaravi) 

ja viljatusravi korral ei tohi ületada 8 kuud, välja arvatud juhul, kui planeeritud ravi 

lükkub edasi kindlustatud isiku tervislikust seisundist olenevatel põhjustel ning 

käesoleva otsuse punktis 3 sätestatud juhtudel. 

 

3. Ravijärjekorra maksimumpikkus plaanilise ravi järgmiste juhtude korral ei tohi 

ületada: 

3.1. katarakti operatsiooni korral 1,5 aastat;  

3.2. suurte liigeste endoproteesimise korral 2,5 aastat; 

3.3. kardiokirurgilised operatsioonide korral 8 kuud;  

3.4. kurgu-nina-kõrvahaiguste operatsioonide korral vähemalt 18-aastastele 

kindlustatud isikutele 2 aastat; 

3.5. kõrvaimplantaatide paigaldamise operatsioonide korral 1 aastat; 

3.6. kusepõie sfinkteri proteesi paigaldamise operatsioonide korral 1 aastat; 

3.7. silma sarvkesta siirdamise korral 3 aastat. 

       

4.  Ravijärjekorra maksimumpikkus  hooldusravi korral ei tohi ületada:  

4.1. geriaatrilise hindamise korral 1 kuud; 

4.2. vähihaigete koduse toetusravi korral 2 nädalat; 

4.3. koduõenduse korral 1 kuud; 

4.4. statsionaarse hooldusravi korral 6 kuud. 

 

5.Ravijärjekorra maksimumpikkus alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi 

korral ei tohi ületada: 

5.1. kroonilise pulpiidi korral 1 nädalat; 

5.2. lihtkaariese ja kroonilise periodontiidi korral 2 kuud; 

5.3. ortodontia diagnooside korral, mil rakendatakse Eesti Haigekassa 

tervishoiuteenuste loetelus  sätestatud teenuseid ja  piirhindu, 9 kuud.  

 

6. Käesoleva otsuse punktides 3.1., 3.2., 3.5., 3.6. ja 3.7 nimetatud juhtudel on 

ravivajaduse näidustuse hindamiseks eriarstide poolt kasutusele võetud ravivajaduse 

hindamise ühtsed protokollid, mille alusel garanteeritakse suurema vajadusega 

kindlustatud isikutele maksimumpikkusest lühemad ooteajad.  

 



7. Juhul, kui planeeritud ravi on lükkunud edasi kindlustatud isiku tervislikust 

seisundist tulenevatel põhjustel, peab ta saama ravile 1 aasta jooksul eelnimetatud 

põhjuste äralangemisest.  

 

8. Tunnistada kehtetuks Eesti Haigekassa nõukogu 24.jaanuari 2008.a. otsus nr. 2 

“Ravijärjekordade maksimumpikkused”. 

  

  

 

 

 

Hanno Pevkur 

Eesti Haigekassa nõukogu esimees  

 


