EESTI
HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE
LOETELU MUUTMISE
TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse
Eesti Haigekassa
nimi
Postiaadress
Lastekodu 48, Tallinn 10144
Telefoni- ja faksinumber
6 208 430, faks 6 208 449
E-posti aadress
info@haigekassa.ee
Kontaktisiku ees- ja
Tanel Kaju, tanel.kaju@haigekassa.ee, 6 208 472
perekonnanimi ning
kontaktandmed
2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga
liidestumise kulu
2.2. Teenuse kood
Kulukomponent sisaldub tervishoiuteenuste loetelu üldarstiabi
tervishoiuteenuste loetelus
peatükis teenuse 3051 "Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale
(edaspidi loetelu) olemasoleva perearstile" ning komplekteenuste peatükis teenuse 2280K
teenuse korral
"Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku
eriala kohta" piirhinnas
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
Üldarstiabi
teenus peaks sisalduma
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
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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Ei oska määrata/ Muu (selgitada)
Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajatele Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega
(TEHIK) sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingust tuleneva kulu, mis on seotud
tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis. Rahastamine toimub
järgmise kahe teenuse kaudu:
1. "Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile" (kood 3051) kehtivas piirhinnas
sisaldub liidestumislepingu kulu summas 22,59 eurot kuus;
2. "Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta" (2280K)
kehtivas piirhinnas summas 1 339,87 eurot kvartalis.
Kulukomponentide hindamise aluseks on TEHIK-u tegelikud tervise infosüsteemi haldus- ja
juhtimiskulud, millest osapoolte senise kokkuleppe alusel rahastab haigekassa 30%. Tervise
infosüsteemi haldus- ja juhtimisteenuste kulude suurus leitakse tegevuspõhise kuluarvestuse
meetodil, mille kulusisendiks on TEHIK-u poolt haigekassale esitatud tegelikud kulud aastas
kululiikide lõikes.
Taotluse eesmärk on hinnata, kui palju haigekassa tervise infosüsteemiga liidestumise eest
tervishoiuteenuse osutajatele maksab ja kas see on kooskõlas teenuse osutamise optimaalsete
kuludega. Samuti on taotluse eesmärk algatada osapoolte vahel arutelu TEHIK-u rahastamise
põhimõtete üle, et leppida kokku tervise infosüsteemi rahastamise jaotuses alates 2018.
aastast.

3. Esitamise kuupäev
4. Esitaja nimi ja allkiri

15.01.2017
Tanel Ross
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