
 
Kinnitatud Eesti Haigekassa juhatuse 

02.09.2015. a otsusega nr 395 
 

Muudetud seoses Eesti Haigekassa juhatuse  

02.12.2015. a otsusega nr 499 

 

ÜLDARSTIABI RAHASTAMISE LEPING nr ________ 

Juhindudes riigi tervishoiupoliitikast, esmatasandi tervishoiu arengukavast, tervishoiusektoris ja 
ravikindlustuses toimuvatest arengutest,  
seades ülimuslikuks ühised huvid kindlustatud isikutele kvaliteetse üldarstiabi parema 
kättesaadavuse tagamisel,  
tunnustades vajadust ravikindlustusraha efektiivse ja otstarbeka kasutuse eesmärgil Eesti 
Haigekassa poolt teatavate kontrollmehhanismide rakendamist 

sõlmivad üldarstiabi rahastamise lepingu (edaspidi leping). 

Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa või pool)  
Registrikood: 74000091. 
Esindaja: Haigekassa __________ osakonna juhataja ________________, haigekassa 
juhatuse________ 20__ a. otsusega nr ______ antud volituste alusel.  
Aadress: Lembitu 10, 10114 Tallinn. 
Kontaktandmed: telefon _____________, e-post info@haigekassa.ee.  
Arvelduskonto: 

ja 
________________________________________ (edaspidi perearst või tervishoiuteenuse osutaja 
(koolitervishoiuteenusega seotud osas) või pool) 
Registrikood: 
Esindaja: 
Aadress: 
Kontaktandmed: telefon_____________, e-post____________ 
Arvelduskonto: 
ühiselt nimetatud pooled 

1. Lepingu objekt 
1.1. Perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikutele üldarstiabi teenuste osutamine perearsti 

poolt ja kindlustatud isikutele osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmine õigusaktides ja lepingus ning selle lisades ettenähtud tingimustel ja korras; 

1.2. Koolitervishoiuteenuse osutamine kooli pidaja ettepanekul õigusaktides ja lepingus ning 
selle lisades ettenähtud tingimustel ja korras. 

2. Lepingu lahutamatud osad 
2.1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1) 
2.2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
2.3. Rahalised lisad: 

2.3.1. Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (lisa 3) 
2.3.2. Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (lisa 3A) 
2.3.3. Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja 

erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (lisa 3B) 
2.3.4. Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus (lisa 3C) 



2.3.5. Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (lisa 3D) 
2.4. Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse 

eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (lisa 4) 
2.5. Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest (lisa 5) 
2.6. Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele 

(lisa 6) 
2.7. Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel (lisa 7) 
2.8. Pearahasiseste tegevuste koodid (lisa 8) 
2.9. Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
2.10. Raviarvete elektroonse saadetise formaat (lisa 10) 
2.11. Taotluse vorm perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe 

rahastamiseks (lisa11) 
2.12. Taotluse vorm tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks (lisa 12) 
2.13. Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (lisa 13) 
2.14. Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (lisa 14) 
2.15. Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega 

õpilaste koolides (lisa 15) 
2.16. Koolitervishoiuteenuse aruande vorm (lisa 16) 
2.17. Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (lisa 17) 
2.18. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (lisa 18) 

 
Lepingu juurde kuulub läbi riikliku infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) perearstile 
kättesaadav loetelu isikutest, kes on perearsti nimistusse kirjaliku avalduse alusel registreerunud 
või maavanema poolt nimistusse määratud. 
 
 
Leping kehtib ____ ___________ 20___a. kuni _____ _______________ 20___.a. 
 
Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ning allkirjastatud digitaalselt. 
 


