Täiskasvanute hambaravi hüvitis
Info hambaraviteenuse pakkujatele

Hambaravi hüvitis
• Õigusaktid võeti vastu detsembris 2016



Ravikindlustuse seadus, Tervishoiuteenuste loetelu ja metoodika
Täiskasvanute hambaravi hüvitise sätted võetakse vastu enne 01. juulit 2017

• Kehtiv hambaravi rahaline hüvitis muutub mitterahaliseks ehk patsient saab EHK
hüvitise võrra arstilt soodsama arve
• Hüvitisel on limiit ja omaosalus:






Piirmäär kalendriaastas 30 eurot ja omaosalus TTL piirhinnast 50% vähemalt 19-aastasele
Piirmäär kalendriaastas 85 eurot ja omaosalus TTL piirhinnast 15% rasedatele, alla 1-aastase
lapse emale, töövõimetus- ja vanaduspensionäridele (riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel), suurenenud ravivajadusega patsientidele, osalise või puuduva töövõimeega isikule
(tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel)
Limiit kehtib kalendriaasta jooksul. Seda ei saa üle kanda järgmisesse aastasse.
Kui limiit on ära kulutatud, ei pea teenuseid edasi osutama EHK hinnakirja järgi.

• Teenuste hinnad leiti vastavalt üldisele metoodikale, mida EHK kasutab kõigi
teenuste hindade kujundamisel


Ressursikulu (arsti, assistendi), materjali hinnad referentsasutustelt

Täiskasvanute hambaravi teenused
Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks
esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel
täiskasvanutele hüvitatakse:
diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 odavama püsiva täidise paigaldamine;
 amputatsioon ja hamba eemaldamine;
 mädakolde avamine ja ravimenetlused;
 juureravi teenused;
 küretaaž;
 pinna- ja injektsioonanesteesia.


Protsess patsiendi tulekust arve maksmiseni
• Patsient saabub vastuvõtule ja talle osutatakse vajalikke teenuseid


Näiteks selliseid, mille eest tasub EHK ja selliseid, mille eest EHK ei tasu

• Enne EHK-ga arveldamist peab päringu tegija olema autenditud ID kaardi vm
sarnaselt Tervise Infosüsteemi kasutamisele


Arveldus toimub üle x-tee

• Kui visiidil osutatakse nii EHK kompenseeritavaid kui ka täielikult tasulisi
teenuseid, siis EHK-sse saadetaval arve osal peavad kajastuma kõik teenused,
mille eest EHK tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa.
EHK tagastab vastusena summa, mille ta tasub patsiendi eest, arvestades limiiti ja
teenuste hindu hinnakirjas ning teenuste koguseid
 Soovi korral peab olema võimalik vaba limiiti kontrollida


• Korrektseks limiidihalduseks on vaja arve EHK-le esitada kohe pärast visiiti


samal ajal kui arveldatakse patsiendiga, esitab tarkvara osa arvest EHK-le

IT arendustööd
• Arvelduseks EHK-ga on kaks võimalust
läbi tavapärase tarkvara (näiteks Hammas)
 selle puudumisel läbi EHK arendatava portaali


• EHK on juba pöördunud tarkvara arendajate poole ettepanekuga tagada
valmisolek arendustöödeks märtsist alates
Connected
 Innovaatik (Hammas)


Partneri leping haigekassaga
• Tüüplepingu kavandi töötame välja märtsis


Kaasame Eesti Hambaarstide Liidu

• Leping on lihtne
Teenuste loetelu
 Arvelduse nõuded
 Lepingumahte ei reguleerita – avatud kohustus
 Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul


• Lepingute sõlmimine aprillist alates

Kommunikatsioon
• Infopäevad hambaarstidele



Aprillis (täpsustunud detailid, tegevuskava,
lepingud)
Juunis (täpsustused, lepingud, tarkvara
kasutamine)

• Infokirjad võimalusel iga kuu


Teavitame teid viimastest muudatustest,
sh lepingute ajakava, arendused, uute
infopäevade toimumine.

• Viimast infot leiate alati haigekassa
veebilehelt, sinna koondame olulisema
info nii hambaarsti kui patsiendi jaoks


Veebilehel avaldame ja uuendame
jooksvalt ka nimekirja lepingupartneritest

• Patsiente teavitatakse ja informeeritakse
meedia (pressiteated, artiklid),
haigekassa veebilehe, trükise (saadame
juunis laiali) kaudu. Haigekassa
infotelefon jagab nõu kui kindlustatu
pöördub otse meie poole. Alati võib
patsiente suunata meiega otse ühendust
võtma küsimuste korral!

