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Eesmärk

Anda ülevaade 2021 aastal toimunud muudatustest nii ambulatoorses kui 
statsionaarses õendusabis



Teemad

• TTL-i muudatused 

• RRL-i muudatused 

• Koduõendusteenus ja regulatsioon

•       Õendusteenus üldhooldekodus



Muudatused Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (TTL)



• 7034

• 7071

• 7074

…kodune hapnikravi koduõenduses



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

2011 – 2014

(7034)



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 10.  Koduse respiraatorravi kodukasutuse piirhind

Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi        
(kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3036) piirhind.

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind

eurodes

Kodune respiraatorravi 7034 13,49



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

2015 – 2019

(7034 + 3026)



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 9.  Koduse respiraatorravi kodukasutuse piirhind

Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi      
(kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind

eurodes

Kodune respiraatorravi 7034 13,98



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

2020

(7071)



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 11.  Koduse ventilaatorravi, koduse hapnikravi, aspiraatori kodukasutus

• Haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, 
kui patsiendil esineb krooniline hüpokseemia või hingamispuudulikkus ja kui raviotsuse on 
teinud pulmonoloog.

• Haigekassa võtab koodiga 7070 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
patsiendilt, kellel on trahheostoom või kes on ventilaatorravist elusõltuv.

• Haigekassa võtab koodiga 7071 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
patsiendilt, kellel esineb ventilatsioonipuudulikkus ja kelle spontaanne hingamine ei taga 
kopsudes piisavat gaasivahetust.

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind

eurodes

Kodune hapnikravi 7046 4,80

Invasiivne kodune ventilaatorravi 7070 29,12

Mitteinvasiivne kodune ventilaatorravi 7071 22,13



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

2021

(7074)



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

Uus teenus „Kodune palliatiivne hapnikravi“ (kood7074)

Rakendatakse juhul, kui lisahapnik on vajalik patsiendi (raskest) üldseisundist 
tulenevast düspnoest, nt vähihaiged, kellele saab seeläbi pakkuda subjektiivset 
leevendust



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 13.   Koduse ventilaatorravi, koduse hapnikravi, koduse pulssoksümeetria, aspiraatori kodukasutuse

• Haigekassa võtab koodiga 7074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
juhul, kui lisahapnik on vajalik patsiendi üldseisundist tulenevast düspnoest

• Haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
juhul, kui patsiendil esineb krooniline hüpokseemia või hingamispuudulikkus ja kui raviotsuse on 
teinud pulmonoloog.

• Haigekassa võtab koodiga 7070 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
patsiendilt, kellel on trahheostoom või kes on ventilaatorravist elusõltuv.

• Haigekassa võtab koodiga 7071 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 
patsiendilt, kellel esinevad ventilatsioonipuudulikkusest tingitud krooniline hüpoksia ja hüperkapnia
ning kelle spontaanne hingamine ei taga kopsudes piisavat gaasivahetust.

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind

eurodes

Kodune hapnikravi 7046 4,75

Invasiivne kodune ventilaatorravi 7070 29,12

Mitteinvasiivne kodune ventilaatorravi 7071 22,13

Kodune palliatiivne hapnikravi 7074 3,39



KODUSE PALLIATIIVSE HAPNIKRAVI SEADME SOETAMINE

ARST   ↔ PATSIENT

↓

KODUÕDE

↓

MED. SEADME FIRMA 

↓ ↓

RENDIB       VÕI        MÜÜB

↓↓

KODUÕDE ESITAB RAVIARVE HAIGEKASSALE (7074 X RAVIPÄEVAD)



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 11   Ambulatoorsete vastuvõttude – kontaktvastuvõtu, kaugvastuvõtu piirhinnad

Koduõenduses EI OLE LUBATUD

Õe iseseisev kaugvastuvõtt 3206 12,70



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 16.   Iseseisev statsionaarne õendusabi (2063)

• lg (7) voodipäevale lisanduvad arsti/eriarsti konsultatsioonid (kood 3002 või 3004)

• lg (26) voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa
vastavalt RRL-s kokkulepitud tingimustel (ei ole vajalik kirjalik taotlemine)



TTL 2. peatükk
Üldarstiabi

§ 8.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus (3097)

Üldhooldekodus, kus on vähem kui 20 voodikohta, tasutakse piirhinda 20 elaniku eest.

Väljaspool kodu osutatava 

üldhooldusteenuse õendusteenus

3097 58,21



TTL 3. peatükk
Eriarstiabi ja õendusabi

§ 15   Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

Veoteenust rakendatakse haige transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja juurde 
tervishoiuteenuse osutaja korraldatud sõiduga (v.a kiirabi);

Veoteenust rakendatakse nii haige transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja 
juurde kui ka sõiduki tagasisõidul vastavalt läbitud kilomeetritele. 

Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget, rakendatakse teenust 
vastavalt läbitud kilometraažile ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

Haige, surnu ja/või doonorelundi või 

doonorelundi analüüside vedu – üks km

3071 0,77



TTL

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu



Muudatused ravi rahastamise lepingus



RRL Lisa 2. 

Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja 
õendusabis (23.02.2021)

p 4.1. Iseseisev statsionaarne õendusabi

ravijuht on raviarve, millel kajastub tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud kood 2063 
ning õendusabi osutamise ajal meditsiinilisel näidustusel osutatud teenused, 

mis on vajalikud iseseisva statsionaarse õendusabi osutamiseks 

(nende teenuste kohta ei esitata eraldi eriarstiabi raviarvet);



RRL Lisa 2. 

Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja 
õendusabis (23.02.2021)

p 4.2. Koduõendus

ravijuht on raviarve, millel kajastub tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud kood 3026: 

4.2.1. vajadusel võib lisanduda kood 3020 ning kood 7074 juhul, kui koduõenduse 
teenuse osutaja korraldab patsiendile hapnikravi. Kodus kasutatava 
hapnikukontsentraatori seadme ja tarvikud võib teenuse osutaja kas osta või rentida; 



RRL tüüptingimused

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-
lepingud/ravi-rahastamise-lepingute-tuuptingimused



Koduõendusteenus ja regulatsioon



Iseseisvalt osutada lubatud amb. õendusabiteenuste loetelu, 
tegevused ja teenuste osutamise tingimused 

(SoM 13.08.2010/2021 määrus nr 55) (1)



Iseseisvalt osutada lubatud amb. õendusabiteenuste loetelu,        
tegevused ja teenuste osutamise tingimused 

(SoM 13.08.2010/2021 määrus nr 55) (2)

§ 4 Koduõendusteenus

4. Vähihaige sümptomaatiline ravi 

1) sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
2) valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
3) arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
4) surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

Lisandub palliatiivne ravi 



Iseseisvalt osutada lubatud amb. õendusabiteenuste loetelu, 
tegevused ja teenusteosutamise tingimused 

(SoM 13.08.2010/2021 määrus nr 55) (3)

§ 4 Koduõendusteenus

6. Raviprotseduuride teostamine (ainult arsti otsuse alusel)

1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
2) hapnikravi;
3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c; per/os; per/rectum;
4) toitelahuste manustamine;
5) valuravi teostamine;
6) peritoneaaldialüüsi tegemine;

7. Võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks (ainult arsti otsuse alusel)



Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele 
ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele 

(SoM 13.08.2010/2021 nr 56) (1)

§ 6.   Nõuded aparatuurile ja töövahenditele koduõendusteenuse osutamiseks

(2) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema vajadusel

3) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;

4) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;

5) külmkapi termomeeter (2 tk).

NB!  Hiljemalt 09.01.2022



Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele 
ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele 

(SoM 13.08.2010/2021 nr 56) (2)

§ 61 Nõuded ravimitele koduõendusteenuse osutamiseks

Immuniseerimise teostamiseks peavad koduõendusteenuse osutajal olema §-s 73

nimetatud ravimid

1) 1% epinefriinilahus; 

2) 0,9% naatriumkloriidilahus;

3) antihistamiinikum.



Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused 
ja kord ning retsepti vorm

(SoM 18.02.2005/2021 nr 30)

§ 7.   Teistele isikutele apteegist ravimite väljastamine

(12) Iseseisva ambulatoorse õendusabiteenuse osutajale võib üldapteek väljastada           

üksnes alljärgnevaid retseptiravimeid ja aineid:

1) epinefriini süstelahus;

2) naatriumkloriidi 0,9%-line infusioonilahus;

3) tsetirisiin;

4) salbutamooli inhalatsiooniaerosool;

5) süsivesikud, 10%-line infusioonilahus.

(3) Retseptiravimid väljastatakse tellimislehe alusel



Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka 
kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks 
vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

(SoM 13.01.2014/2021 nr 3)

§ 5.   Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse hulka kuuluvad tegevused

(1) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse hulka kuuluvad tegevused on:

9) immuniseerimine (vastava täiendkoolituse läbimine!)

NB! Määärus jõustub 01.10.2021



Õendusteenus üldhooldekodus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus (3097)

• Nüüdisajastati väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenust;

• Võimaldatakse alla 20 voodikohaga hooldekodudel võtta tööle 0,5 koormusega õde 
(pearaha 20 elaniku eest);

• Hinnamudelisse lisati õe asendustasu – õe puhkuse asendamine;

• Tööjõukulude hulka lisati kulu õe tööriietele;

• Med.tarvikute nimekirja lisati kontaktivaba infrapunatermomeeter – COVID-19 epideemia

• Lisati ohtlike jäätmete utiliseerimise kulu

Nüüdisajastati hinnamudelit (58,21 €)



Tänan kuulamast!

riina.pettai@haigekassa.ee


