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Tubakast loobumise 
nõustamine
• Kehtib alates 01. juulist 2022

• Teenuse sihtrühmaks on õpilased, kes tarvitavad tubakat, e-
sigaretti, kuumutatavat sigaretti või muul viisil nikotiini 
sõltuvuslikud tarvitajad.

• Teenuse hulka kuuluvad sõltuvustaseme ja 
loobumismotivatsiooni määramine, nõuanded, individuaalse 
loobumis- ja raviplaani koostamine, juhised taasalustamise 
vältimiseks, nikotiinsõltuvuse ravi ja patsiendi järjepidev 
jälgimine.

• NB! Teenust saab osutada kooliõde, kes on läbinud 
tubakast loobumise nõustamiskoolituse. Koolitusi 
korraldab TAI.

Tuleb lähtuda TAI juhendmaterjalist „Suitsetamisest loobumise 
meditsiiniline nõustamine“ ja ravijuhendist „Tubaka- või 
nikotiinitoodetest loobumise nõustamine“.

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135789023495_Suitsetamisest_loobumise_meditsiiniline_noustamine_est.pdf
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/178/tubaka-voi-nikotiinitoodetest-loobumise-noustamine
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Teenuse nimetus Teenuse kood

Tubakast loobumise esmane nõustamine (50 min) 3119

Tubakast loobumise korduvnõustamine (15 min) 3120

Tubakast loobumise kaugnõustamine (15 min) 3232

Tubakast loobumise videonõustamine (15 min) 3233

Esmasel nõustamisel lähtutakse ravijuhendis käsitletud meditsiinilise nõustamise põhimõtetest ning toimub kontaktvastuvõtuna 
vähemalt 50 minutit. Vajadusel teeb kooliõde koostööd õpilase perearstiga.

Järgnevad nõustamised kestavad 15 minutit ning on lubatud ka e-maili teel, kaug- (st telefoni teel, veebivestlusena) või 
videonõustamisena.

Vajadusel suunatakse õpilane edasi tubakast loobumise nõustamise kabinetti, mille loend asub tubakainfo kodulehel.

Juhend Haigekassa kodulehel

Partnerile- Raviasutusele-Haiguste ennetus-Koolitervishoid- Tubakast loobumise nõustamine koolitervishoius
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• Arve rekvisiidid:

o Rahastamise allikas:

▪ RA

▪ MK (mittekindlustatud) NB! Mittekindlustatud isiku nõustamise korral lisada statistiline kood 9405

o Teenusetüüp: 13 – Koolitervishoid

o Lepingu eriala: 71100008 – Tubakast loobumise nõustamine koolitervishoius

o Põhidiagnoos:

▪ Raviarvele märgitakse RHK-10 diagnoosikood Z72.0 (Tubaka tarvitamine)

o Teenuse kood vastavalt tegevusele

▪ Tubakast loobumise esmane nõustamine (50 min) - 3119

▪ Tubakast loobumise korduvnõustamine (15 min) - 3120

▪ Tubakast loobumise kaugnõustamine (15 min) - 3232

▪ Tubakast loobumise videonõustamine (15 min) - 3233

Arve edastamine
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KRL muudatused

3.Koolitervishoiuteenuse kvaliteet

3.1.1.Tervishoiuteenuse osutaja kohustub:

3.1.2. küsima vaktsineerimise nõusolekut õppeaasta jooksul ühe korra taasesitamist võimaldavas vormis, kui varasemalt ei ole 
saadud vaktsineerimise nõusolekut. Vähemalt nädal enne planeeritud vaktsineerimist saata lapsevanemale meeldetuletus teade, 
mille vastu vaktsineeritakse ja mis vaktsiini kasutatakse

3.4.3. osaleb iga aastases kooliõdede kvaliteedisüsteemis. Kvaliteedisüsteemis osalemiseks:

3.4.3.1. täidab auditeerimise küsimustiku;

3.4.3.2. valimisse sattudes võtab vastu Haigekassa volitatud auditeerijate külastuse;

3.4.3.3. auditeerijad lähtuvad oma tegevuses pooltele siduvast  Kooliõdede kvaliteedisüsteemi rakendusjuhisest, mis on 
leitav haigekassa kodulehel.

4. Kooliõdede kvaliteedisüsteem

5. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine ja selleks dokumentide esitamine

5.2 Haigekassa võtab haigusi ennetava tulemusliku töö, kvaliteedi hindamise, kooliõe kvaliteedisüsteemi ja tubakast loobumise 
nõustamise eest tasu maksmise kohustuse üleõigusaktides ja lepingus ettenähtud tingimustel ja korras.

14. Tubakast loobumise nõustamine
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Ukraina laste koolieelne tervisekontrolli juhis

I Lapsele on tehtud põgenikele suunatud üldine tervisekontroll

• kooliõde leiab vajaliku info TISist. Vajadusel proovida otsida ka Ukraina isikukoodiga

• vajadusel teeb kooliõde täiendavad toimingud (nt kaalumine, mõõtmine, silmade kontroll vms)

• vajadusel suunab kooliõde lapse perearsti juurde, lepib perearstiga eelnevalt juhtumi kokku

II Lapsele on tehtud koolieelne tervisekontroll perearst või muu arsti poolt ning saatnud info 
digilukku, aga pole väljastanud pabertõendit

• aktsepteerida digitaalset infot sarnaselt Eesti kodakondsusega laste puhul

III Lapsele ei ole tehtud ei üldist ega koolieelset tervisekontrolli

• kooliõde suunab lapse perearsti juurde, lepib perearstiga eelnevalt juhtumi kokku

• tervisekontroll tuleb tagada hiljemalt 3 kuu jooksul

• kooliõde teeb tema pädevuses olevad toimingud (kaalumine, mõõtmine, silmade kontroll vms)

Lapse koolieelne tervisekontroll on oluline ja vajalik, kuid see ei tohi saada takistuseks lapse
kooli vastu võtmisel.



Täname
tähelepanu eest!


