MIS ON TÄIENDAV RAVIMI
HÜVITIS?

TÄIENDAV
RAVIMIHÜVITIS

Alates 2018. aastast saavad suurte ravimikuludega inimesed apteegis suuremat soodustust. Täiendavat ravimihüvitist saavad ravikindlustatud inimesed,
kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot.
Hüvitis on abiks neile, kes kulutavad
soodusravimite ostmiseks keskmisest
rohkem raha. Näiteks inimesed, kes
peavad kasutama kalleid ravimeid või
kroonilised haiged, kes peavad ravimeid võtma pikka aega või kelle raviskeemis on mitu ravimit.

KUIDAS täiendavat ravimi
hüvitist ARVESTATAKSE?
Täiendavat ravimihüvitist arvestatakse kalendriaastas soodusravimite eest
makstud summalt. Hüvitis ei kehti käsimüügiravimitele (ilma retseptita ravimid), meditsiiniseadmetele ega retseptiravimitele, millel ei ole haigekassa
soodustust.
Täiendava ravimihüvitise soodustuse
arvutamise aluseks on sama toimeainega ravimite rühma soodsaimad hinnad. Valides apteegist kallima ravimi,
arvestatakse täiendavat ravimihüvitist
soodsama ravimi hinna järgi. Vaata näiteid haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee/ravimihuvitis

Kuidas arvutatakse täiendavat ravimihüvitist alates
1. jaanuarist 2018?
Ravimitele
kulunud
summa

Haigekassa
hüvitab

Näide

Alla 100
euro

Täiendavat
ravimihüvitist ei
arvestata

Täiendavat ravimihüvitist ei arvestata

100 – 300
eurot

100 eurot ületavast osast 50%

Näiteks, kui inimene on kulutanud ravimitele 250
eurot, saab ta haigekassalt 75 eurot soodustust.
Hüvitise arvutamine:
(250-100)x 50% = 75 eurot

üle 300
euro

300 eurot ületavast osast lisandub hüvitis 90%

Näiteks, kui inimene on kulutanud ravimitele
500 eurot, saab ta haigekassalt kokku 280 eurot
soodustust: 50% 100-300 euro vahele jääva summa
pealt ehk 100 eurot ja 90% 300 eurot ületava
summa pealt ehk 180 eurot.
Hüvitise arvutamine:
1. osa: (300-100) x 50% = 100 eurot
2. osa: (500-300) x 90%= 180 eurot
Haigekassa hüvitab kokku 280 eurot

Täiendavat ravimihüvitist arvestatakse
kalendriaastas kogunenud kulutuste
järgi. Soodusretseptiga ostetud ravimite hüvitamisele kehtivad järgmised
põhimõtted:
• kui summa jääb aastas alla 100
euro, siis täiendavat ravimihüvitist ei maksta
• kui summa on aastas 100–300 eurot, hüvitatakse 100 eurot ületavast osast 50%
• kui summa ületab aastas 300 eurot, hüvitatakse 300 eurot ületavast osast 90%

NB! Alates 2018. aastas on kõigil
retseptidel ühine retseptitasu 2,5
eurot. Varem oli see 100%, 90% ja
75% soodustuse korral 1,27 eurot
ning 50% soodustuse korral 3,19
eurot ühe retsepti kohta.

KUIDAS SAAB TÄIENDAVAT
RAVIMIHÜVITIST?
Täiendava ravimihüvitise saamiseks
pole vaja enam haigekassale taotlust
ega muid dokumente esitada. Hüvitist arvestatakse automaatselt ning
lisasoodustuse saate koos tavapärase
ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel apteegis.
Kui täiendava ravimihüvitise lisasoodus
tust pole võimalik jooksvas aastas ära
kasutada, saate selle võrra suuremat
soodustust järgmisel kalendriaastal.

Infot oma täiendava ravimihüvitise arvutamise kohta saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee
(E-teenused → Kodanikule →
Tervis ja tervisekaitse → Retseptid)
Täiendava ravimihüvitise soodustuse kohta on võimalik infot küsida ka apteegist või vaadata apteegi
ostutšekilt.
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