EESTI
HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE
LOETELU MUUTMISE
TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse
Eesti Haigekassa
nimi
Postiaadress
Lembitu 10, Tallinn
Telefoni- ja faksinumber
6 208 428, fax 6 208 449
E-posti aadress
info@haigekassa.ee
Kontaktisiku ees- ja
Külli Friedemann, kylli.fridemann@haigekassa.ee
perekonnanimi ning
kontaktandmed
2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
 Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile
 Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti
tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel
 Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti
tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km
2.2. Teenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral
2.3. Kohaldamise tingimus(ed)

3051
3054
3055

1) Täiendada teenuste rakendustingimusi vastavalt sotsiaalministri
määruses nr. 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate
tervishoiutöötajate
tööjuhend“
täitmisele
ning
vastavalt
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud nimistute
kinnitamine nimistut ajutiselt asendavale perearstile
2) Pearaha komponendi arvestamise metoodika asenduskuludes

2.4. Ettepaneku eesmärk

Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6

1

Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda
ei ole võimalik/vajalik täita.
2

Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse,
täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava
välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi
maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 2 ning 8.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
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2.5. Peatükk loetelus,
teenus peaks sisalduma

kus

Muu (selgitada)
Üldarstiabi
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

Taotluse eesmärk on täpsustada Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus baasraha ja
kauguse lisatasude tasustamise kriteeriume.
Hetkel on tervishoiuteenuste loetelus rakenduskriteerium baasrahale juhul, kui nimistul
puudub pereõde või kui nimistul on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse
korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas. Viimastel aastatel on aga tõstatunud
küsimus, et kas oleks tarvilik lisada baasraha tasustamise koefitsient ka nendele nimistutele,
kes ei suuda tagada õigusaktides sätestatud lahtioleku aegasid (kehtestatud sotsiaalministri
määruses nr 2 Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend). Vajalik on
välja töötada rakenduskriteeriumid teenuse eest tasumiseks juhul, kui perearst ei suuda tagada
õigusaktides ettenähtud praksise lahtiolekut.
Probleem on tõstatunud ka seoses Terviseameti poolt määratud abiarstidega nimistutele,
kellele on seetõttu ajutiselt kinnitatud mitu nimistut. Kehtiva õigusruumi kohaselt ei ole alust
kinnitatud nimistuga asendajatele keelduda tasumast baasraha täismahus, olenemata kas
asendatavana teenindatavat nimistut teenindatakse oma tegevuskohas või eraldiseisvas
vastuvõtukohas, kuna baasraha on otseselt seotud kinnitatud nimistuga. Seega võib tekkida
situatsioon, kus perearstile tasutakse baasraha topelt nii oma nimistu kui ka asendatava
nimistu tarbeks.
Nimetatust lähtuvalt tuleb koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ning Terviseametiga välja
töötada baasraha ning kauguse lisatasude rakenduskriteeriumid, mille alusel on perearstid
koheldud võrdsetel alustel.

3. Esitamise kuupäev
4. Esitaja nimi ja allkiri

22.12.2015
Mari Mathiesen
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