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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS 

1. Taotluse algataja 

Organisatsiooni või ühenduse 

nimi 

Eesti Haigekassa 

Postiaadress Lembitu 10, Tallinn 10114 

Telefoni- ja faksinumber 6 208 430, faks 620 8449 

E-posti aadress info@haigekassa.ee  

Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi ning 

kontaktandmed 

Kersti Esnar, kersti.esnar@haigekassa.ee, 6 208 334 

Tiina Sats, tiina.sats@haigekassa.ee, 620 8473 

 

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed) 

2.1. Teenuse nimetus Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside 

ülevaatamine 

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

teenuse korral  

§ 46. sisalduvad ortopeedia operatsioonide piirhinnad 

 

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)       

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 

 Muu (selgitada)  

 

 

2. juunil 2014. aastal edastas Eesti Traumatoloogide- Ortopeedide Selts ettepanekud 2013. 

kehima hakanud teenuste kirjelduste ülevaatamiseks. 

 

Ettepanek sisaldas artroplastika teenuste kirjelduste ülevaatamist, seda nii ühekordsete (ka 

eraldi kodeeritavad meditsiiniseadmed) kui ka korduvkasutatavate materjalide osas. Samuti 

tegi erialaselts ettepaneku perifeersete tunnelisündroomide endoskoopilise operatsiooni 

aparatuuri ja materjalide ülevaatamiseks. 

 

                                                 
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. 
5 Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta. 
6 Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta. 
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31. oktoobril tegi Eesti Haigekassa Eesti Traumatoloogide- Ortopeedide Seltsile järgmise 

ettepaneku järgneva koostöö kohta: 

 

1)      Haigekassa lepib 2014. aasta jooksul raviasutustega kokku koostöö tegevused 

raviasutuste finantsteenistustega järgnevaks aastaks. Sealhulgas täpsustame, kas 

raviasutustel on järgneval aastal valmisolek anda ortopeedia ühekordsete materjalide 

kogukulu; 

 

2)      Raviasutuste andmed on eelduseks, et üle vaadata valitud ortopeedia operatsioonide 

ühekordsete komplektide maksumused. Juhul kui raviasutused esitavad 2015. aastal 

ühekordsete materjalide kogukulu, on teiselt poolt vaja erialaseltsi andmeid 

konkreetsete komplektide maksumuste ja kasutuse kohta (operatsioonid, millega 

komplekte kasutatakse, komplektide arv operatsiooni kohta, kasutuse protsent 

operatsioonidel).  Erialaseltsi andmed materjalide kohta palume esitada jaanuarikuu 

lõpuks. 

 

3)      Artroplastika operatsioonide puhul, mille omavahelised maksumuste proportsioonid  

on erialaseltsi hinnangul nihkes, palume teenuste kirjelduste põhjal välja tuua, milles 

peitub sisuliselt ebakõla (teenuse kestvus, materjali kulu jne). Sellisel juhul on 

võimalus ressursikasutus teenuste vahel ümber jaotada vastavalt erialaseltsi 

ettepanekule, milline peaks olema teenuses ressursi maht. Ümberjaotus tehakse nii, et 

personali/materjali kogumaht (leitakse teenuste kirjelduste ja hulkade põhjal) jääks 

nende teenuste vahel samaks. Juhul kui teenusekirjelduste korrektseks muutmine 

eeldab erialaseltsi hinnangul vaid materjalikulu suurendamist/vähendamist ja mitte 

ümber jaotamist on tegevused samad, mis punktide 1 ja 2 juures. 

 

4)       Konkreetsete korduvkasutatavate materjalide kulu muutmise puhul palume välja tuua 

järgnevad andmed:  

 

         Komplektide arv raviasutuses ja nende maksumus; 

         Kõik operatsioonide koodid ja hulgad eelneval aastal, mille puhul antud komplekte 

kasutati (mitte ainult teenused, mille puhul taotletakse muutmist). Samuti nende 

komplektide kasutamise osakaalud nende operatsioonide puhul (kas 100% igal 

operatsioonil või vähemas proportsioonis  erinevatel operatsioonidel) 

         Komplektide steriliseerimise arvud aastas ehk tegelikud komplektide kasutuskorrad 

aastas; 

         Seltsi ettepank komplektide kasutuskordade ja kasutusaastate osas. 

 

Erialaseltsi andmed materjalide kohta palume esitada veebruarikuu lõpuks. 

 

5)      Strykeri Flyte süsteemi ja artroplastika lisavahendi tervishoiuteenuste loetellu viimise 

menetlemine eeldab uue teenuse taotluse esitamist (vajalikud materjalid siin: 

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/loetelu/ettepaneku-esitamine )  

 

6)      Perifeersete tunnelisündroomide endoskoopilise operatsiooni puhul kaasab haigekassa 

teenuse kirjelduse muutmise võimalikku vajaduse arutellu  ka L. Puusepa nim. 

neuroloogide ja neurokirurgide Seltsi et seejärel teha otsus edaspidiste tegevuste osas. 

Kõige mõistlikum vorm probleemi aruteluks oleks meie hinnangul kohtumine kahe 

seltsi ja haigekassa vahel. Haigekassa võtab kohtumise osas ühendust ning pakub 

kohtumise aegasid detsembrisse või jaanuarisse. 

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/loetelu/ettepaneku-esitamine
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4. Esitamise kuupäev 19.12.2014 

5. Esitaja nimi ja allkiri Mari Mathiesen 

 


