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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 6 208 449 

E-posti aadress info@haigekassa.ee 

Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi ning 

kontaktandmed 

Kadri Popilenkov, kadri.popilenkov@haigekassa.ee, 6 208 438 

Malle Avarsoo, malle.avarsoo@haigekassa.ee  

 

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

2.1. Teenuse nimetus Rinna taastamise operatsioonid 

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

teenuse korral  

Erinevad rinna taastamisel kasutatavad teenuse koodid 

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)  

2.5. Peatükk loetelus, kus 

teenus peaks sisalduma  

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) 

 

                                                 
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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Taotluse eesmärk on välja selgitada, milliseid rinna taastamise meetodeid raviasutused 

kasutavad ning milliste rinna taastamise operatsioonide eest ja mis tingimustel võtab 

haigekassa praegu tasu maksmise kohustuse üle. Sellest tulenevalt tuleb välja selgitada, kas 

praeguses korralduses tuleks teha muudatusi ehk korrastada kogu rinna taastamisega seonduv 

tervishoiuteenuste loetelus. 

Hetkel kasutatakse haigekassale teadaolevalt rinna taastamisel erinevaid operatsioonikoode, nt 

„Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine“ (kood 100604), erinevad nahatransplantatsiooni 

koode jne. Kirurgilise operatsiooni alternatiivina kasutatakse kehadefekti 

kompenseerimiseks/varjamiseks välist rinnaproteesi, mille soetamine on võimalik arsti 

väljastatud tõendiga sotsiaalkindlustuse kaudu. Kirurgiliselt paigaldatava rinnaimplantaadi 

eest haigekassa hetkel tasu maksmise kohustust üle ei võta. Seetõttu tuleks taotluse raames 

välja selgitada ka see, kas oleks mõistlik lisada tervishoiuteenuste loetellu uus lisavahend -  

kirurgiliselt paigaldatav rinnaimplantaat. 

Teema on muutunud aktuaalseks lisaks seetõttu, et 2015. aastal läbi viidud sihtvalikust 

ilmnes, et mõnes haiglas on kirurgid teinud lisaks rinda taastavale operatsioonile ka  rasvkoe 

tüvirakkude rikastamata siirdamise ehk nn lipofilling’u kasutades muid teenusekoode 

tervishoiuteenuste loetelust. Näiteks on rinna kontuuri taastamiseks lipofilling meetodil 

kasutatud koodi 050117 „Rinnanäärme reduktsioonplastika“. Vastaval operatsiooni 

tervishoiuteenuste loetelus ei ole ja asenduskoodide kasutamine ei ole lubatav.  

Taotluse menetlemisel tehakse koostööd Eesti Üldkirurgide Seltsiga ja Eesti Plastika- ja 

Rekonstruktiivkirurgia Seltsiga. 

 

 

 

3. Esitamise kuupäev 22.12.2015 

4. Esitaja nimi ja allkiri Mari Mathiesen 

 

 

 

 

 

 


