Õe vastuvõttude kodeerimise juhend
Käesolevas kodeerimisjuhendis selgitatakse loetelus olevate õe vastuvõttude ja õe poolt
vastuvõtu käigus tehtavate/tellitavate tervishoiuteenuste raviarvele kodeerimise olulisemaid
põhimõtteid, millest tervishoiuteenuse osutajad saavad oma igapäevatöös lähtuda.
Kodeerimise juhend on kooskõlastatud õe iseseisvate vastuvõttude kaasajastamise
töögrupiga, kuhu kuuluvad õdede esindajad erinevatest Eesti raviasutustest (edaspidi
töögrupp).
2017. aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa)
tervishoiuteenuste loetelus (edaspidi loetelu) on kajastatud õe vastuvõttude osa järgmiselt:
3035

Õe iseseisev vastuvõtt

3036

Õe koduvisiit

3015

Vaimse tervise õe vastuvõtt

1. Õe vastuvõttude sisu
Tervishoiuteenuse osutajatel on oluline on jälgida, et vastuvõtu käigus osutatud
teenused oleksid dokumenteeritud.
Loetelu kohaselt sisaldavad õe vastuvõtud (koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud
tervishoiuteenused) järgmisi tegevusi:
1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks,
edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud
meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja
turvalisust toetav nõustamine;
2) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil,
täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire
ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja
ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine
iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
3) õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (v.a tervishoiuteenuste
loeteluga sätestatud tervishoiuteenused);
4) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine,
õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete
töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide
väljastamine).
Tegevuste dokumenteerimisel tuleb lähtuda sotsiaalministri 18.09.2008 määrusest nr 56
„Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise
tingimused ja kord“.
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2. Õe iseseisev vastuvõtt.
Õe iseseisva vastuvõtu (kood 3035) ja vaimse tervise õe vastuvõtu (kood 3015) eest tasub
haigekassa juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.
Eriarstiga koos vastuvõttu tegeva õe tööaeg sisaldub eriarsti vastuvõtu piirhinnas.

3. Suunamine õe vastuvõtule.
Õe iseseisva vastuvõtu eest tasub haigekassa juhul, kui patsiendi on vastuvõtule
suunanud eriarst (sh perearsti) või ämmaemand.
Suunamine ei ole vajalik erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse
seaduse § 70 lõikele 3 st juhtudel kui eriarstiabi osutatakse trauma, tuberkuloosi,
silmahaiguse, naha- või suguhaiguse tõttu või juhul kui osutatakse günekoloogilist või
psühhiaatrilist abi. Samuti juhul, kui eriarstiabi osutaja jätab patsiendi tema terviseseisundi
tõttu eriarstiabi osutaja jälgimisele või ravile.
Näiteks saab patsient pöörduda ilma saatekirjata oftalmoloogia erialal töötava õe vastuvõtule.
Suunamise kandest peab selguma selle eesmärk ning millisele teenusele patsient suunatakse
samuti planeeritav ravi- ja jälgimisplaan. Kanne suunamise kohta tehakse tervishoiuteenuse
osutamist tõendavasse dokumenti (saatekiri, tervisekaart või haiguslugu).
Kui patsient suunatakse õe poolt tehtavale protseduurile, kodeeritakse õe vastuvõtt raviarvele
ainult sel juhul, kui suunamise kandes on lisaks protseduurile suunamisele kirjas ka
vastuvõtule suunamine ja selle eesmärk ning õe iseseisev vastuvõtt on dokumenteeritud.
Juhul, kui patsient jääb õe jälgimisele, peab see olema dokumenteeritud suunamise kandes
olevas ravi- ja jälgimisplaanis.
4. Statsionaarne tervishoiuteenus.
Õdede konsultatsioonid sisalduvad voodipäevade piirhinnas ning statsionaarsel ravil
viibiva patsiendi raviarvele neid täiendavalt voodipäevadele ei kodeerita.

5. Õe poolt osutatavad tervishoiuteenused teenused ja protseduurid
Õde teeb/määrab oma pädevuse piires patsiendi terviseseisundi hindamiseks vajalikke
uuringuid (sh analüüse) ning hindab uuringutulemusi ravistandardite alusel.
Õe poolt tehtavad tegevused on kirjeldatud sotsiaalministri 13.08.2010 määruses nr 55
„Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka
kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“.
Lisas 1 on toodud uuringud, mis töögrupi soovitusel võiksid põhinedes koostööl arstiga
kuuluda õe poolt tema vastuvõtu raames tellitavate/tehtavete uuringute/protseduuride hulka.
Otsuse uuringu/protseduuri vajaduse kohta on eelnevalt teinud arst või seda reguleerib
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ravijuhend või asutuse sisene töökorraldus/tööjaotus. Uuringu/protseduuri põhjendatus peab
olema dokumenteeritud terviseloos kas suunava arsti või otsuse teinud õe poolt.
Samadel põhimõtetel toimub õe vastuvõttu raames laboriuuringute tellimine. Erandiks on
geneetilised ja molekulaarbioloogilised uuringud ning koodidega 66141-66145 tähistatud
uuringud. Nende korral peavad olema määratletud seisundid/teenused, mille esinemisel võib
neid õe vastuvõtu raames tellida.
Protseduuri või uuringuga seotud nõustamise eest ei rakendata õe vastuvõtu koodi.
Näiteks juhul, kui patsiendile selgitakse spirograafia läbiviimist, ei kodeerita raviarvele õe
iseseisvat vastuvõttu.

Lisa 1 õe vastuvõtu raames tellitavad/tehtavad uuringud ja protseduurid.
Tervishoiuteenuse nimetus
Üldmeditsiinilised protseduurid
Jalaravikabineti teenus
Sidumine (ambulatoorne)
Oftalmoloogilised uuringud
Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine
Kompuuterperimeetria
Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil
Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega
Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil
Silmapõhja optiline koherentne tomograafia
Gonioskoopia, perimeetria
Esilekutsutud potentsiaalide ( auditoorsed, visuaalsed,
somatosensoorsed, motoorsed) uuring
Funktsionaaldiagnostilised uuringud
Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga
Spirograafia
Uroloogilised protseduurid
Kateeterdamine
Püsikateetri paigaldamine
Epitsüstostoomi vahetus
Kirurgilised ja ortopeedilised protseduurid
Sääre kips- või kerglahase asetamine
Muu kips- või kerglahase asetamine
Puusakipsi või kipskorseti asetamine
Õlavarre kips- või kerglahase asetamine
Histoloogilised ja tsütoloogilised uuringud
Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud
günekotsütoloogiline uuring
Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud
günekotsütoloogiline uuring
Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline
günekotsütoloogiline uuring
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Kood:
7049
7141
7251
7262
7265
7266
7267
7268
7252
6266
6323
6301
7159
7160
7162
7129
7130
7136
7128

66807
66809
66811

Tervishoiuteenuse nimetus
Otorinolarüngoloogilised ja audioloogilised uuringud
Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)
Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)
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Kood:
6410
6411

