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JUHATUSE OTSUS 

17. august 2016. a nr 315 

 

Perioodi 2016. – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi 

rahastamise lepingute täitmise kontrollimise korra kinnitamine  

 

 

 

Otsus tehakse Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri”       

§ 20 punkti 25 alusel juhatuse esimehe Tanel Ross´i ettepanekul. 

 

 

1. Kinnitada  „Perioodi 2016. – 2017.a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite 

ravi rahastamise lepingute täitmise kontrollimise kord“ (lisatud). 

 

2. Määrata punktiga 1 kinnitatud „Perioodi 2016. – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja 

õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise lepingute täitmise kontrollimise korras“ 

nimetatud kohustuste täitmise eest vastutavateks lepingute haldurid. 

 

3. Kokkuvõte kontrollide rakendumisest ja edasistest tegevustest  vaadatakse üle juhatuse 

koosolekul 11.10.2016. a. 

 

 

 

 

Tanel Ross 

Juhatuse esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostajad: Sirje Saarma, Margit Metsmägin, Maivi Parv, Katrina Koha 
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SELETUSKIRI 

Eesti Haigekassa juhatuse otsuse projekti „Perioodil 2016. – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja 

õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise lepingute täitmise kontrollimise kord“ 

juurde 

17.08.2016. a 

1. Otsuse vajalikkus 

Juhatuse otsus on vajalik eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise 

lepingu tingimuste täitmise kontrollimise korra kehtestamiseks perioodil 2016. – 2017. a. 

Kontrollitakse vastavust ravi rahastamise lepingu (edaspidi RRL) lisa 7 punktis 3 sätestatud 

nõuetele. Hindamise aluseks on Eesti Haigekassa nõukogu 01.11.2013. a otsuse nr 20 „Ravi 

rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise 

põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja 

üle otsustamise tingimused“ (koos 17.01.2014. a tehtud muudatustega, edaspidi Alused) 

punktides 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kriteeriumid. Samuti kontrollitakse RRL-i lisas 1 

sätestatud nõuete täitmist.  

Eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite RRL tingimuste täitmise kontrollimise 

läbiviimise põhimõtteid arutati juhatuse koosolekul 03.08.2016. 

 

2. Otsuse rakendamisega seotud kulud, tulud ja finantseerimisallikad 

Otsuse rakendamiseks ei ole vaja täiendavaid tegevuskulusid.  

 

3. Otsusele järgnevad tegevused 

On kirjeldatud juhatuse otsuse projekti lisa punktis 3 „Kontrolli läbiviimine“.  

Kontrolli tulemused vaadatakse üle PHO koordineerimisel koos halduritega 1 kord kuus, et 

tagada kontrolli kriteeriumite ja järelduste ühtne tõlgendamine fikseerides kirjalikult esile 

kerkinud probleemid ja tarvilikud lahendusettepanekud. Sellega seonduvalt koostatakse 

kokkuvõte juhatusele 11.10.2016, kus on kaardistatud kogu kontrolli perioodi ajagraafik 

raviasutuste ja haldurite lõikes ning kirjeldatud kontrollide senine rakendumine.  

 

4. Alternatiivid otsusele 

Alternatiiv otsusele on täiendada/uuendada olemasolevat juhendit „Ravijärjekordade  

(kättesaadavuse) jälgimine (eriarstiabis, õendusabis ja hambaravis)“ vastavalt valikul 

hinnatule ja RRL-s toodule, täiendada seni kasutuses olevat kontrollakti ning koostada ühtne 

hindamistabel. 

 

5. Otsuse rakendamisega seotud struktuuriüksused ning sellega kaasnevad organisa-

sioonilised muutused 

Otsuse rakendamisega on seotud kõik haldurite meeskonnad ning partnerihalduse osakond. 

Organisatsioonilisi muudatusi ei kaasne. 

 

6. Muud otsuse rakendumiseks vajalikud otsused ja tegevused 

Puuduvad. 

 

7. Ülevaade, kellega on otsuseprojekti valmimist kooskõlastatud ning lühikokkuvõte 

avaldatud arvamustest 

Otsuse valmistas ette partnerihalduse osakond koostöös halduritega ning otsuse projekt koos-

kõlastati juriidilise osakonnaga. 

 

 

Koostajad: Sirje Saarma, Margit Metsmägin, Maivi Parv, Katrina Koha 
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Kinnitatud 

Eesti Haigekassa juhatuse 

17.08.2016.a otsusega nr 315 

  

 

Perioodil 2016. – 2017.a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi 

rahastamise lepingute täitmise kontrollimise kord 

 

1. Kontrollimise eesmärk  

  

Eesmärk on 2016. – 2017. aastal hinnata teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu 

(edaspidi RRL) tingimustele, sealhulgas RRL lisa 7 punktis 3 sätestatud nõuetele, mille 

kohaselt tervishoiuteenuse osutaja kohustub täitma valiku tulemusena sõlmitud lepingut 

kooskõlas valikumenetluses esitatud taotluse andmetega, mille alusel Eesti Haigekassa 

(edaspidi EHK) hindas ravikindlustuse seaduse § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu. 

Eelnimetatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – hindamise aluseks on 

EHK nõukogu 01.11.2013. a otsuse nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks 

tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu 

sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ (koos 

17.01.2014. a tehtud muudatustega, edaspidi Alused) punktides 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 sätestatud 

kriteeriumid. 

2. Kontrolli teostamise põhimõtted 

2.1. Juhatuse poolt kinnitatud RRL-s sätestatud nõuete täitmise kontrolli viivad perioodil 

24.08.2016. a kuni 31.12.2017. a läbi haldurid. Kontrollitakse kõiki eriarstiabi, ennetuse ja 

õendusabi valikupartnereid.  

2.2. Kontrollimisel hinnatakse Aluste punktis 2.1 ja olenevalt erialast ja ravitüübist Aluste 

punktides 3, 4, 5, 6 ja 7 ning RRL-s sätestatud nõuetest kinnipidamist.  

 

2.3. Raviasutust hinnatakse erialati ja ravitüübiti iga teenuse osutamise koha (valiku alusel 

taotletud leping teenuse osutamiseks erinevates tegevuskohtades) osas eraldi.  

 

file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/khk_endla.tempel/AppData/Local/Microsoft/khk_tiiu.rudov/Desktop/Alustest
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2.3.1. Kontrollimisel hinnatakse Alustes nimetatud ravikindlustuse seaduse § 36 lõike 4 

erinevates punktides sätestatud asjaolu hindamise aluseid järgmiselt (lisa 1): 

• kõiki Aluste punktide 2.1.1 (koefitsient) ja 2.1.4 (Terviseameti ettekirjutused, 

kaebused, e-Tervis) alusel; 

• ambulatoorse eriarstiabi teenuse osutajat Aluste punkti 3.1. alusel, olenevalt erialast 

punktide 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,. 3.1.6. 3.1.7 ja 3.1.8 alusel; 

• päevaravis Aluste  punkti 4.1 alusel; 

• statsionaarses eriarstiabis Aluste punkti 5.1;  

• haiguste ennetuses Aluste punkti 3.1.9  alusel; 

• koduõenduses Aluste punkti 6.1 alusel; 

• statsionaarses õendusabis Aluste punkti 7.1, 7.2, 7.3 alusel. 

2.3.2. Kontrollimisel hinnatakse RRL-i üldtingimuste lepingupunktide 3.6; 4.1.2; 4.1.6; 

4.1.9; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.13. täitmist (lisa 3). 

 

3. Kontrolli läbiviimine 

3.1. Partnerihalduse osakond (edaspidi PHO) tagab ülevaate põhjendatud pöördumistest Sot-

siaalministeeriumi juures tegutseva Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole poo-

laastate kaupa.  

Haldurid teevad kokkuvõtte dokumentide esitamisest Tervise Infosüsteemi (edaspidi TIS) 

ning teostavad kontrolliks vajalike üldiste lisaandmete väljavõtte haigekassa andmebaasist. 

Terviseameti ettekirjutusi täpsustab haldur Terviseameti kodulehel olevalt lingilt:  

http://www.terviseamet.ee/info/oluline-info/ettekirjutused-ja-trahviotsused.html  

Kontrollil kasutatavad andmepäringud teeb PHO või haldur lähtuvalt juhendist kokku lepitust. 

Päring teostatakse vahetult peale perioodi lõppu.   

3.2. Perioodil 24.08.2016. a kuni 31.12.2017. a kavandatavate kontrollide planeerimisel 

lähtub haldur raviasutuste varasemate kontrollide toimumisest ja tõusetunud vajadusest. 

Perioodi jooksul kontrollitakse kõiki eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerid. 

Valimi moodustab haldur, jagades kontrollitavad asutused võrdselt kolme poolaasta vahel. 

3.3. Haldur kaardistab ja annab hinnangu raviasutuse tegevuse vastavusele punktis 2 toodule. 

3.4. Kontrolli läbiviimise järgselt koostatakse vastavalt kas eriarstiabi, ennetuse või õendusabi 

kontrollakt (lisad 4, 5, 6). Kontrollaktis tuuakse välja kontrolli tulemused ravitüübiti, erialati, 

tegevuskohtade lõikes. Näidiskontrollaktis kajastatud konkreetse kontrolli osas mitteasjakoha-

sed Aluste punktid kustutatakse. 

http://www.terviseamet.ee/info/oluline-info/ettekirjutused-ja-trahviotsused.html
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3.5. Vahetult peale punktis 3.3 kirjeldatud tegevuste lõpetamist täidab haldur kontrolli hinda-

mistabeli kohapealsete kontrollide ja teostatud päringute tulemuste alusel, kandes sinna järg-

mise info (lisalt 2): 

3.5.1. märge vastavuse või mittevastavuse  kohta RRL tingimustele lepingupunktide kaupa;  

3.5.2 valikupartneri esitatud mittevastavuste põhjendused, mittevastavuste likvideerimise täht-

aeg; 

3.5.3. hinnang rikkumise ulatusele ja põhjendatud ettepanek rakendatava meetme (nt RRL 

ravijuhtude vähendamine) osas juhul, kui partner ei likvideeri puudust etteantud tähtaja jook-

sul; 

3.6. Olulistest rikkumistest, kui partner ei likvideeri puudust talle selleks antava tähtaja 

jooksul, teavitab haldur PHO-d ja teeb juhatusele kokkuvõtte hiljemalt kontrollile 

järgneva kvartali jooksul. 

3.7. Lepingu rikkumisest tulenevate meetmete rakendamisel lähtutakse 

Ravikindlustushüvitiste võimaldamise õigsuse kontrolli protseduuri sätetest. 

3.8. Eesmärgiga tagada kontrolli kriteeriumite ja järelduste ühtne tõlgendamine, 

vaadatakse kontrolli tulemused PHO koordineerimisel koos halduritega üle 1 kord kuus. 

Koosolek protokollitakse.  

3.9 Haldur esitab kokkuvõtted kontrolli tulemustest kvartali kaupa PHO-le ja poolaastate 

kaupa kättesaadavuse aruande osana vastavalt juhendile „Juhtimisaruannete koostamine“.  

 

 

Lisa 1: Valikupartnerite valikul kehtinud kriteeriumitele vastavuse kontrollimise juhend 

Lisa 2: Hindamistabelid 

Lisa 3: Valikupartnerite RRL üldtingimuste täitmise kontrolli juhend 

Lisa 4: Eriarstiabi valiku aluste kriteeriumite ja lepingu tingimuste kontrollakt  

Lisa 5: Ennetuse valiku aluste kriteeriumite ja lepingu tingimuste kontrollakt 

Lisa 6: Õendusabi valiku aluste kriteeriumite ja lepingu tingimuste kontrollakt 
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Lisa 1 

 

Perioodil 2016. – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi 

rahastamise lepingute täitmise kontrollimise korra juurde 

 

Valikupartnerite valikul kehtinud kriteeriumitele vastavuse kontrollimise juhend 

 

Kõigil hinnatakse 

1. Aluste p 2.1.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 3 sätestatud asjaolu – teenuse hind – 

hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused Hindamise punktid 

Tervishoiuteenuse osutaja pakub kõigile tema 

poolt pakutavatele teenustele kogu 

lepinguperioodiks RaKS § 30 lõike 1 alusel 

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud 

haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud 

piirhinnast (koos piirhinna rakendamise 

tingimustega (st koefitsientidega) madalamat 

hinda. 

Piirhindadest koos koefitsientidega 

vähemalt 10% madalam hind – 10 punkti. 

 

Piirhindadest koos koefitsientidega 5% 

kuni alla 10% madalam hind – 5 punkti. 

  

Piirhindadest koos koefitsientidega 3% 

kuni alla 5 % madalam hind – 3 punkti. 

  

Piirhindadega koos koefitsientidega või 

alla 3% madalam hind – 0 punkti. 

 

 

Kontrolli eesmärk on saada informatsiooni, kas raviarvetel märgitud piirhinna koefitsient 

(kontroll vastavalt RRL lisale 7) vastab valikul pakutud piirhinna koefitsiendile. NB! 

Koefitsendid on lepingus kokku lepitud tegevuskohtade kaupa.  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- raviarve eriala ja ravitüüpi; 

- arve esitanud arsti nime; 

- arve esitanud arsti koodi; 
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- arve esitanud arsti eriala; 

- raviarvel märgitud teenuse osutamise kohta; 

- arsti poolt esitatud raviarvete arvu; 

-     raviarvel märgitud hinnakoefitsient 2: 

 

2. Aluste p 2.1.4. RaKS § 36 lõike 4 punktis 10 sätestatud asjaolu – ravikindlustust ja 

tervishoidu reguleerivate õigusaktide nõuetekohane täitmine tervishoiuteenuse 

osutaja või temale tööd andva isiku poolt – hindamise alused ja hindamise punktid 

on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Terviseamet on teinud valiku kinnitamise 

otsuse kalendriaastale eelneval 3 kalendriaas-

tal tervishoiuteenuse osutajale ettekirjutusi 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse või 

rahvatervise seaduse või nakkushaiguste en-

netamise ja tõrje seaduse rikkumise kohta  

Ettekirjutusi tehtud ei ole – 3 punkti  

Ettekirjutusi on tehtud – 0 punkti  

Tervishoiuteenuse osutaja või tema tegevuse 

kohta on valiku kinnitamise otsuse tegemise 

kalendriaastale eelneval 3 kalendriaastal ter-

vishoiuteenuste korraldamise seaduse § 502 

nimetatud tervishoiuteenuste kvaliteedi eks-

pertkomisjonile esitatud kaebus, mille esita-

mine nimetatud komisjoni hinnangul on osali-

selt või täielikult põhjendatud  

Põhjendatud kaebust esitatud ei ole – 3 

punkti  

Põhjendatud kaebus esitatud – 0 punkti  

Taotlejal on kehtiv liidestusleping E-tervise 

sihtasutusega või taotleja on esitanud E-

tervise sihtasutusele tervishoiuteenuste kor-

raldamise seaduse § 592 lõike 1 punktis 3 

sätestatud andmeid (väljaarvatud testimine) 

taotluse esitamise tähtpäeva seisuga  

Taotleja on esitanud andmeid E-tervise 

sihtasutusele – 4 punkti  

Taotleja on sõlminud E-tervise sihtasutu-

sega liidestuslepingu – 2 punkt  

Taotleja ei ole sõlminud liidestuslepingut  

Aluste p 2.1.4. hindamine kattub RRL tingimuste hindamisega.  

Päringud ja hindamise alused vt lisa 3: Partnerite RRL tingimuste täitmise kontrolli juhend. 

 

Ambulatoorses eriarstiabis hinnatakse:  

Aluste p 3.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja 
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tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas pädevushinda-

mise läbinud arstide arv, kes on valiku 

kinnitamise otsuse kalendriaastale eelneva 

viie kalendriaasta jooksul läbinud päde-

vushindamise või samal perioodil lõpeta-

nud residentuuri. Ei rakendata erialal kus 

pädevushindamist ei tehta. 

Kõik arstid on läbinud pädevushindamise või 

lõpetanud residentuuri – 10 punkti  

Vähemalt 70% arstidest on läbinud pädevus-

hindamise või lõpetanud residentuuri – 7 

punkti  

Vähemalt 50% arstidest on läbinud pädevus-

hindamise või lõpetanud residentuuri – 5 

punkti  

Alla pooled arstidest on läbinud pädevushin-

damise või lõpetanud residentuuri – 0 punkti  

Ravikindlustuse andmekogu andmetel ki-

rurgilistel erialadel (kirurgia nimetust 

sisaldavad erialad, ortopeedia, uroloogia, 

otorinolarüngoloogia ning katarakti operat-

sioonid) teenust pakkuvate arstide poolt 

operatsioonide tegemine täisvarustusega 

operatsioonitoa tingimustes valiku kinni-

tamise otsuse kalendriaastale eelneval ka-

lendriaastal.  

 

90% kuni 100% kirurgilise eriala arstidest on 

teinud operatsioone - 10 punkti  

70% kuni alla 90% kirurgilise eriala arstidest 

on teinud operatsioone - 5 punkti  

Alla 70% kirurgilise eriala arstidest on teinud 

operatsioone - 0 punkti  

Ravikindlustuse andmekogu andmetel ter-

vishoiuteenuse osutaja RaKS § 30 lõike 1 

alusel kehtestatud haigekassa tervishoiu-

teenuste loetelu 4. peatükis nimetatud 

uuringute ja protseduuride (tk) osakaal 

taotletaval erialal (v.a psühhiaatria) tervis-

hoiuteenuse osutaja kõigist pakutavatest 

teenustest väljakuulutatud erialal (tk) vali-

ku väljakuulutamise otsuse kuule eelneva 

12 kalendrikuu andmetel*  

Taotleja uuringute ja protseduuride osakaal 

teenuste mahust võrdne või suurem kui kõigi 

vastava eriala tervishoiuteenuse osutajate 

uuringute ja protseduuride osakaal kõigist tee-

nustest väljakuulutatud erialal valiku väljakuu-

lutamise otsuse kuule eelneva 12 kalendrikuu 

andmetel- 10 punkti;  

  

Taotleja uuringute ja protseduuride osakaal 

teenuste mahust on alla kõigi vastava eriala 

tervishoiuteenuse osutajate uuringute ja prot-

seduuride osakaalu kõigist teenustest välja-

kuulutatud erialal valiku väljakuulutamise 
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otsuse kuule eelneva 12 kalendrikuu andmetel- 

0 punkti  

 

Pädevushindamise kontrolli eesmärk on saada informatsiooni, kas valikule esitatud 

taotluses nimetatud arstid on raviarveid esitanud.  

Kontrollitava asutuste ja erialade puhul tuuakse välja, millise osakaalu moodustavad 

kontrollitaval perioodil esitatud raviarvetest kehtivat pädevussertifikaati omavate arstide poolt 

esitatud raviarved. Samuti hinnatakse, kas arstide muutusel on tagatud valikul lubatud.  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- raviarve eriala ja ravitüüpi; 

- arve esitanud arsti nime; 

- arve esitanud arsti koodi; 

- arve esitanud arsti eriala; 

- raviarvel märgitud teenuse osutamise kohta; 

- arsti poolt esitatud raviarvete arvu. 

 

Kirurgilistel erialadel operatsioonide tegemine täisvarustusega operatsioonitoa 

tingimustes kontrolli eesmärk on hinnata erialati, kas valikul esitatud taotluses nimetatud 

arst on teinud operatsioone (so raviarvel on olnud teenus material grupiga operatsioon) 

kontrollile eelneval kalendriaastal.  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb PHO kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti, ravitüübiti 

(eraldi  statsionaarne ja päevaravi), erialati peab sisaldama vähemalt: 

- arve esitanud arsti nime; 

- arve esitanud arsti koodi; 

- arve esitanud arsti eriala; 

- arsti poolt esitatud raviarvete arv, millel esines teenus, mille material group on 

operatsioon + kompleksteenused Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (edaspidi 

TTL) koodidega 2276K ja 2288K. 

 

TTL 4. peatükis nimetatud uuringute ja protseduuride (tk) osakaalu hindamine tervis-
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hoiuteenuse osutaja kõigist pakutavatest teenustest antud erialal (va psühhiaatria) ees-

märk on saada informatsiooni, kas valikul esitatu vastab reaalselt tehtule. 

 

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb PHO kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab sisaldama 

vähemalt: 

- eriala; 

- raviarvete arvu; 

- raviteenuste koguhulka; 

- TTL 4. peatüki (uuringud ja protseduurid) teenuste hulka; 

- TTL 4. peatüki teenuste osakaalu %-des koguteenustest. 

 

Aluste p 3.1.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid ortopeedias, otorinolarüngoloogias, 

gastroenteroloogias, kardioloogias ja veresoontekirurgias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Arst/id on taotluse esitamise tähtpäevale 

eelneva aasta jooksul ravikindlustuse and-

mekogu andmetel osutanud nimetatud ter-

vishoiuteenuseid statsionaarselt.  

 

90% kuni 100% arstidest on osutanud stat-

sionaarseid tervishoiuteenuseid- 10 punkti  

50% kuni alla 90% arstidest on osutanud 

statsionaarseid tervishoiuteenuseid - 5 

punkti  

Alla pooled arstid on osutanud statsionaar-

seid tervishoiuteenuseid - 0 punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas ambulatoorset teenust pakkuvad arstid töötavad ka 

statsionaaris. Kas arstide muutusel on tagatud valikul lubatu? 

Kontrollitava asutuste ja erialade ortopeedia, otorinolarüngoloogia, gastroenteroloogia, 

kardioloogia ja veresoontekirurgia puhul tuuakse välja millise osakaalu moodustavad erialal 

statsionaarseid raviarveid esitanud arstid kõigist ambulatoorseid raviarveid esitanud arstidest.  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- raviarve eriala; 

- arve esitanud arsti nime; 
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- arve esitanud arsti koodi; 

- arve esitanud arsti eriala; 

- arsti poolt statsionaarsete raviarvete arv. 

 

Aluste p 3.1.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid psühhiaatrias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutajal on teenuse osutamise ko-

has teenust osutamas või valmis teenust 

osutama (vastav kirjalik kokkulepe sõlmi-

tud) kliiniline psühholoog ja/või vaimse 

tervise õde  

Teenust on osutamas või valmis teenust 

osutama kliiniline psühholoog ja vaimse 

tervise õde- 10 punkti  

Teenust on osutamas või valmis teenust 

osutama kliiniline psühholoog või vaimse 

tervise õde- 5 punkti  

Teenust ei ole osutamas või ei ole valmis 

teenust osutama kliiniline psühholoog ja 

vaimse tervise õde- 0 punkti  

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud kliinilise psühholoogi või vaimse tervise õe poolt teenuse osutamise. 

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur lisapunkte saanud raviasutuse kohta kontrollile eelneva 

aasta kohta (raviasutuseti) peab sisaldama vähemalt: 

- psühhiaatria eriala;  

- ambulatoorset ravitüüpi; 

- eriala ambulatoorsete raviarvete arvu; 

- koodi 3015 (vaimse tervise õe vastuvõtt) kajastavate raviarvete arv, teenuste 

koguhulka; 

- koodi 7607 (kliinilise psühholoogi konsultatsioon) kajastavate raviarvete arv, teenuste 

koguhulk.Aluste p 3.1.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osu-

tamise kvaliteet ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid endokrinoloogias 

on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutaja on teenuse osutamise ko-

has ravikindlustuse andmekogu andmetel 

osutanud diabeetiku jalaraviteenust (koodid 

Taotleja on osutanud diabeetiku jalaravi-

teenust – 10 punkti  

Taotleja ei ole osutanud diabeetilise jalara-
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7043, 7044 ja 7045) valiku väljakuulutami-

se otsuse tegemise kuule eelnenud 12 kuu 

jooksul.  

viteenust või ei hakka teenust osutama – 0 

punkti  

 

Päringu eesmärk saada infot, kas nimetatud teenuse osutamise kohas on ambulatoorse 

endokrinoloogia teenuse osutamisel osutatud ka jalaraviteenust. 

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur lisapunkte saanud raviasutuse kohta kontrollile eelneva 

aasta kohta raviasutuseti ambulatoorse endokrinoloogia erialal peab sisaldama vähemalt: 

- raviarvel märgitud teenuse osutamise kohta; 

- raviarvete arvu, millel esines vähemalt üks järgmistest teenuse koodidest: 7043, 7044, 

7045. 

 

Aluste p 3.1.4. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid endokrinoloogias, oftalmoloogias, 

neuroloogias, dermatoveneroloogias ja pulmonoloogias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutajal on taotluse andmetel tee-

nuse osutamise kohas teenust osutamas või 

valmis teenust osutama (vastav kirjalik 

kokkulepe sõlmitud) lisaks eriarstile ise-

seisvalt vastuvõtte teostav õde (kood 3035)  

Teenust on osutamas või valmis teenust 

osutama iseseisvalt vastuvõtte teostav õde  

- 10 punkti  

Teenust ei ole osutamas või ei ole valmis 

teenust osutama iseseisvalt vastuvõtte teos-

tav õde - 0 punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud õe iseseisvad vastuvõtud. 

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur lisapunkte saanud raviasutuse ja eriala (endokrinoloogia, 

oftalmoloogia, neuroloogia, dermatoveneroloogia ja pulmonoloogia) kohta kontrollile eelneva 

aasta kohta raviasutuseti peab sisaldama vähemalt: 

- ülalmainitud eriala;  

- ambulatoorset ravitüüpi; 

- erialati ambulatoorsete raviarvete arvu; 
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- erialati koodi 3035 (õe iseseisev vastuvõtt) kajastavate raviarvete arvu.  

 

Aluste p 3.1.5. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid günekoloogias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutajal on taotluse andmetel tee-

nuse osutamise kohas teenust osutamas või 

valmis teenust osutama (vastav kirjalik 

kokkulepe sõlmitud) lisaks eriarstile ise-

seisvalt vastuvõtte teostav ämmaemand  

Teenust on osutamas või valmis teenust 

osutama iseseisvalt vastuvõtte teostav äm-

maemand - 10 punkti  

Teenust ei ole osutamas või ei ole valmis 

teenust osutama iseseisvalt vastuvõtte teos-

tav ämmaemand - 0 punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud ämmaemanda iseseisvate vastuvõttude osutamise. 

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur lisapunkte saanud raviasutuse kohta günekoloogia erialal 

kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab sisaldama vähemalt: 

- günekoloogia eriala;  

- ambulatoorset ravitüüpi; 

- eriala ambulatoorsete raviarvete arvu; 

- koodi 3037 (ämmaemanda iseseisev vastuvõtt) kajastavate raviarvete arvu. 

 

Aluste p 3.1.6. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid pulmonoloogias ja ortopeedias on 

järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas on samas hoones 

võimalus teha röntgenograafiat  

Võimalus teha röntgenograafiat samas 

hoones – 10 punkti  

Puudub võimalus teha röntgenograafiat 

samas hoones – 0 punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud röntgenograafiad samas hoones. 
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Aluste p 3.1.7. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid kardioloogias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas on samas hoo-

nes võimalus teha EKG´d, ehhokardiog-

raafiat, koormusteste ja EKG holteri tee-

nust (töökorras aparatuur olemas ja kasu-

tusvalmis) 

Võimalus teha EKG´d, ehhokardiograafiat, 

koormusteste ja EKG holteri teenust samas 

hoones olemas – 10 punkti  

Võimalus teha EKG´d ja ehhokardiograafiat 

samas hoones olemas – 5 punkti  

Võimalus teha samas hoones puudub – 0 

punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud töökorras aparatuuri olemasolu samas hoones. 

 

Aluste p 3.1.8. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid gastroenteroloogias on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas on endoskoo-

pide puhastamisel täidetud automaatpesu 

nõuded ja tarvikute desinfektsiooninõu-

ded (olemas töökorras ja kasutusvalmis 

endoskoopide automaatpesumasin)  

Endoskoopide automaatpesumasin olemas – 

10 punkti  

Puudub endoskoopide automaatpesumasin – 

0 punkti  

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte on vastavalt 

valikul lubatule taganud endoskoopide automaatpesu teenuse osutamise kohas. 

 

Päevaravi/ päevakirurgia eriarstiabis hinnatakse 

Aluste p 4.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja 

tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Ravikindlustuse andmekogu andmetel kirur-

gilistel erialadel (kirurgia nimetust sisaldavad 

erialad, ortopeedia, uroloogia, otorinolarün-

goloogia ning katarakti operatsioonid) ja gü-

90% kuni 100% arstidest on teinud operat-

sioone statsionaarselt või päevakirurgias – 

10 punkti  

50% kuni alla 90% arstidest on teinud ope-
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nekoloogias teenust pakkuvate arstide poolt 

operatsioonide tegemine statsionaarselt või 

päevakirurgias valiku kinnitamise otsuse 

kalendriaastale eelneval kalendriaastal.  

ratsioone statsionaarselt või päevakirurgias – 

5 punkti  

Alla pooled arstidest on teinud operatsioone 

statsionaarselt või päevakirurgias või ükski 

neist ei tee – 0 punkti  

Pädevushindamise läbinud arstide arv, kes 

on valiku kinnitamise otsuse kalendriaastale 

eelneva viie kalendriaasta jooksul läbinud 

pädevushindamise või samal perioodil lõpe-

tanud residentuuri. Ei rakendata erialal kus 

pädevushindamist ei tehta. 

Kõik arstid on läbinud pädevushindamise 

või lõpetanud residentuuri – 10 punkti  

Vähemalt 70% arstidest on läbinud päde-

vushindamise või lõpetanud residentuuri – 5 

punkti  

Vähemalt 50% arstidest on läbinud päde-

vushindamise või lõpetanud residentuuri – 3 

punkti  

Alla 50% arstidest on läbinud pädevushin-

damise ja/või lõpetanud residentuuri – 0 

punkti  

 

Hindamaks operatsioonide tegemist statsionaarselt või päevakirurgias on päringu 

eesmärgiks saada infot, kas taotluses päevaravi raviprofiiliga ravijuhte taotleva raviasutuse 

arst on eelmisel aastal teinud operatsioone (so raviarvel on olnud teenus material grupiga 

operatsioon) statsionaarselt või päevaravis. 

Päringu kirjeldus 

PHO teeb kontrollile eelnenud perioodi aasta kohta päringu, lähtudes järgmisest: 

- ravitüübid: statsionaarne ja päevaravi; 

- raviarve erialad – planeerimismaatriksi alusel kõik kirurgilise põhieriala alamerialad 

(sh erijuhud), katarakti operatsioonid ning sünnitusabi ja günekoloogia erialad (kirur-

gia nimetust sisaldavad erialad, ortopeedia, uroloogia, otorinolarüngoloogia, katarakt, 

günekoloogia, organsiirdamised, endoproteesid, luuüdi transplantatsioon, kuulmisimp-

lantatsioonid, kusepõie sfinkter, sünnitused.  

Väljundis kajastatakse: 

- arve esitanud arsti nimi; 

- arve esitanud arsti kood; 

- arve esitanud arsti eriala; 

- raviarve eriala; 

http://intranet.haigekassa.ee/userfiles/file/est-juhatus-2013/otsus-nr_318-protseduuri-lisa-2.doc
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- arsti poolt esitatud raviarvete arv, millel esines teenus, mille material group on operat-

sioon. 

Pädevushindamise kontrolli eesmärk on saada informatsiooni, kas valikule esitatud 

taotluses nimetatud arstid on raviarveid esitanud.  

Kontrollitava asutuste ja erialade puhul tuuakse välja, millise osakaalu moodustavad 

kontrollitava perioodi raviarvetest kehtivat pädevussertifikaati omavate arstide poolt esitatud 

raviarved. Kas arstide muutusel on tagatud valikul lubatu?  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- raviarve eriala ja ravitüüpi; 

- arve esitanud arsti nime; 

- arve esitanud arsti koodi; 

- arve esitanud arsti eriala; 

- raviarvel märgitud teenuse osutamise kohta; 

- arsti poolt esitatud raviarvete arvu. 

 

Statsionaarses eriarstiabis hinnatakse 

Aluste p 5.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja 

tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Kirurgilistel erialadel (kirurgia nimetust 

sisaldavad erialad, ortopeedia, uroloogia, 

otorinolarüngoloogia ning katarakti operat-

sioonid) ravikindlustuse andmekogu and-

metel tervishoiuteenuse osutaja päevaki-

rurgia (s.h ambulatoorsete) operatsioo-

nide (tk) osakaal taotletaval erialal teenuse 

osutaja kõigist operatsioonidest taotletaval 

erialal (tk) valiku väljakuulutamise otsuse 

kuule eelneva 12 kalendrikuu andmetel 

Päevakirurgia operatsioonide osakaal taotle-

taval erialal suurem kõigi teenuse osutajate 

päevakirurgia operatsioonide suhtest kõigisse 

taotletava eriala operatsioonidessse valiku 

väljakuulutamise otsuse kuule eelneva 12 

kalendrikuu andmetel – 10 punkti  

Päevakirurgia operatsioonide osakaal taotle-

taval erialal võrdne või väiksem kõigi teenuse 

osutajate päevakirurgia operatsioonide suhtest 

kõigisse taotletava eriala operatsioonidesse 

valiku väljakuulutamise otsuse kuule eelneva 

12 kalendrikuu andmetel – 0 punkti  
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PHO koostatud päringu eesmärk on võimaldada halduritel hinnata raviasutusi kirurgilistel 

erialadel, kus valikul on saadud punkte valikul lubatu täitmise osas. 

Päring tehakse: 

PHO teeb päringu kontrollile eelneva aasta kohta kirurgilistel erialadel tervishoiuteenuse 

osutajate (edaspidi TTO) ambulatoorsete ja päevakirurgia operatsioonide osakaalu (kõikidest 

tema operatsioonidest) hindamiseks kõikide selle eriala TTO-de ambulatoorsete ja päevaravi 

operatsioonide osakaalu keskmisega.  

Andmeväljavõtt kajastab ambulatoorse, statsionaarse ja päevaravi raviarveid eraldi endopro-

teesimise, ortopeedia, veresoontekirurgia kohta vähemalt: 

- arve esitanud valikupartnerist  teenuseosutaja nime; 

- arve esitanud valikupartnerist teenuseosutaja äriregistri koodi; 

- raviarve eriala; 

- valikupartneri ambulatoorsetel ja päevaravi raviarvetel esinenud  

teenusekoodide hulk ja korrad,  mille material group on operatsioon; 

-  valikupartneri kõigil raviarvetel esinenud  teenusekoodide hulk ja korrad, mille 

material group on operatsioon; 

- kõigi eriarstiabi partnerite ambulatoorsetel ja päevaravi raviarvetel esinenud  

teenusekoodide hulk  ja korrad,  mille material group on operatsioon; 

       - kõigi eriarstiabi partnerite kõigil raviarvetel esinenud  teenusekoodide hulk ja     

        korrad,  mille material group on operatsioon. 

 

Ennetuses hinnatatakse 

Aluste p 3.1.9. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet 

ja tingimused – RaKS § 34 sätestatud haiguste ennetamise projektides „Noorsportlaste 

tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks“, „Noorte 

reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine“, 

„Emakakaelavähi varajane avastamine“, „Rinnavähi varajane avastamine“, ennetavate 

teenuste hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

 

Hindamise alused  Hindamise punktid  
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Ennetavat teenust pakkuv arst ja/või 

õde/ämmaemand on läbinud täiendkoolitusi* 

vähemalt 120 tunni ulatuses valiku väljakuu-

lutamise otsusele eelneva viie aasta jooksul  

Kõik arstid ja/või õed/ämmaemandad on läbi-

nud erialakoolitusi vähemalt 120 tunni ulatu-

ses – 10 punkti  

Vähemalt 70% arstidest ja õde-

dest/ämmaemandatest on läbinud erialakooli-

tusi vähemalt 120 tunni ulatuses –7 punkti  

Vähemalt 50% arstidest ja õde-

dest/ämmaemandatest on läbinud erialakooli-

tusi – 5 punkti  

Alla pooled arstidest ja õde-

dest/ämmaemandatest on läbinud erialakooli-

tusi vähemalt 120 tunni ulatuses –0 punkti  

*Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamise projekti korral käsi-

tatakse täiendkoolitusena koolitusi spordimeditsiini valdkonnas.  

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise 

projekti korral käsitatakse täiendkoolitusena koolitusi noortega töötamiseks (s.h 

noortenõustaja baaskoolitus, Eesti Seksuaaltervise Liidu täiendkoolitus). 

 

Kontrolli eesmärk on saada infot, kas raviasutus, kes on saanud valikul punkte, on vastavalt 

valikul lubatule taganud teenuse osutamise.  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta ennetusprojektide lõikes 

(ravitüüp 14 osas) raviasutuseti peab sisaldama vähemalt: 

- arve esitaja nime; 

- arve esitanu koodi; 

- arve esitanu eriala; 

- raviarvel märgitud teenuse osutamise kohta; 

- esitajati esitatud raviarvete arvu.  

 

Täiendkoolituse kontrollikriteerium on täidetud, kui raviasutus tõendab, et kontrollimise ajal 

teenust osutav personal on läbinud koolituse lepingupartnerite valikul tõendatud mahus. 

 

Koduõenduses hinnatakse 

Aluste p 6.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja 

tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 
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Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas koduõendusteenu-

seid osutavad õed on läbinud Eesti Õdede 

Liidu poolt tunnustatud koduõendusalase 

täiendkoolituse (baaskoolituse 3 moodulit) 

vähemalt 120 tunni ulatuses  

Vähemalt 70% õdedest on läbinud koduõen-

dusalase täiendkoolituse vähemalt 120 tunni 

ulatuses – 10 punkti  

Vähemalt 50% õdedest on läbinud koduõen-

dusalase täiendkoolituse vähemalt 120 tunni 

ulatuses – 5 punkti  

Alla 50% õdedest on läbinud koduõendusala-

se täiendkoolituse vähemalt 120 tunni ulatuses 

- 0 punkti  

Teenuse osutamise kohas koduõendusteenu-

seid osutaval õel on taotluse esitamise täht-

päeval kehtiv Eesti Õdede Liidu pädevus-

hindamise sertifikaat või läbitud Tallinna 

või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt paku-

tav õe erialane koolitus  

Vähemalt 50% õdedest on kehtiv Eesti Õdede 

Liidu pädevushindamise sertifikaat või läbitud 

EL Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutav õe 

erialane koolitus– 10 punkti  

Vähemalt 30% õdedest on kehtiv Eesti Õdede 

Liidu pädevushindamise sertifikaat või läbitud 

EL Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutav õe 

erialane koolitus– 5 punkti  

Alla 30% õdedest on kehtiv Eesti Õdede Liidu 

pädevushindamise sertifikaat või läbitud EL 

Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutav õe eriala-

ne koolitus – 0 punkti  

Koduõendusbaasi olemasolu teenuse osu-

tamise koha maakonnas.  

Koduõendusbaasi all mõistetakse taotleja(te) 

valduses/kasutuses olevat mitteeluruumi (mi-

nimaalselt 6m2 arvutitöökohaga), kus toimub 

teenust pakkuvate koduõdede töö koordinee-

rimine, s.h on võimalus teenust pakkuvatel 

koduõdedel koguneda andme- ja infovahetu-

seks, koolitustegevuseks jms.  

Koduõendusbaas olemas- 10 punkti  

Koduõendusbaas puudub- 0 punkti  

Ravikindlustuse andmekogu andmetel taotluse 

esitamise tähtpäeva seisuga taotleja osutab 

või on valmis osutama vähihaige koduse 

toetusravi teenuseid. Valuravi koordineeriva 

Taotleja osutab või on valmis osutama vähi-

haige kodust toetusravi – 10 punkti  

Taotleja ei osuta ega ole valmis osutama vä-

hihaige kodust toetusravi – 0 punkti  
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arsti olemasolu. 

 

Eesti Õdede Liidu poolt tunnustatud koduõendusalase täiendkoolituse läbinute ja 

kehtivat Eesti Õdede Liidu pädevushindamise sertifikaati või läbitud Tallinna või Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutava õe erialane koolituse vastavuse kontrolli eesmärk 

on saada informatsiooni, kas valikule esitatud taotluses nimetatud koduõed on raviarveid 

esitanud.  

Kontrollitava asutuste puhul tuuakse välja, millise osakaalu moodustavad kontrollitava 

perioodi raviarvetest koduõendusalase täiendkoolituse läbinud ja /või kehtivat 

pädevussertifikaati omavate koduõdede poolt esitatud raviarved. Kas koduõdede muutusel on 

tagatud valikul lubatu?  

Päringu kirjeldus: 

Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- arve esitanud koduõe nime; 

- arve esitanud koduõe koodi; 

- raviarvel märgitud koduõendusteenuse osutamise kohta; 

- koduõe poolt esitatud raviarvete arvu. 

 

Personali muutuse korral täpsustab haldur Terviseameti andmebaasi alusel ja kohapealse 

kontrolli käigus saadud dokumentatsiooni alusel, kas koduõendusteenuseid osutavad õed on 

läbinud Eesti Õdede Liidu poolt tunnustatud koduõendusalase täiendkoolituse, omavad 

pädevussertifikaati. 

Kontrollikriteerium on täidetud, kui raviasutus tõendab, et kontrollimise ajal teenust osutav 

personal on läbinud koolituse/ omab pädevussertifkaati lepingupartnerite valikul tõendatud 

mahus. 

 

Koduõendusbaasi olemasolu hindamine teenuse osutamise kohas maakonnas: 

hindab haldur kohapealsel külastusel.  

 

Vähihaige koduse toetusravi teenuste osutamiste hindamine vastavalt valikul lubatule.   

Päringu kirjeldus: 
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Andmeväljavõtt, mille teeb haldur kontrollile eelneva aasta kohta raviasutuseti peab 

sisaldama vähemalt: 

- raviarvete üldarvu;  

- dgn-ga C00-D48 raviarvete arvu kus kood 3020; 

- koodiga 3020 (eriarsti koduvisiit) raviarvete arvu. 

 

Statsionaarses õendusabis hinnatakse 

Aluste p 7.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja 

tingimused – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Õendusjuhil on õendusalal vähemalt magistrik-

raad või läbitud Tallinna või Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli poolt pakutav õe erialane koolitus  

Õendusjuhil on vähemalt magistrikraad või 

läbitud Tallinna või Tartu Tervishoiu kõrg-

kooli poolt pakutav õe erialane koolitus läbi-

tud - 10 punkti  

Õendusjuhil ei ole magistrikraadi või Tallinna 

või Tartu Tervishoiu kõrgkooli poolt pakutav 

õe erialane koolitus ei ole läbitud - 0 punkti  

Õendusabi osutamise ruumides on olemas pala-

teid, patsiendi hügieeni- ja puhkeruume hõlmav 

töökorras õe postiga ühendatud personali kutsun-

gi süsteem ja raviasutusel on sõlmitud leping 

süsteemi hooldamiseks  

Ruumidesse on paigaldatud personali kutsungi 

süsteem ja leping olemas – 10 punkti  

Ruumidesse ei ole paigaldatud personali kut-

sungi süsteemi ja lepingut ei ole –0 punkti  

On tagatud ratastooliga ligipääs hoonesse, palati-

tesse, protseduuri- ning patsientidele mõeldud 

hügieeni- ja puhkeruumidesse  

On tagatud – 10 punkti  

Ei ole tagatud – 0 punkti  

 

Kõiki kolme valikul hinnatud kriteeriumi vastavust valikul esitatule hindab haldur 

kohapealse kontrolli käigus. 

 

Aluste p 7.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 6 sätestatud asjaolu - tervishoiuteenuse osutamise 

keskmise koormuse näitajad – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse osutamise kohas teenust osutavate või 

valmis teenust osutama (vastav kirjalik kokku-

lepe sõlmitud) täistööajale taandatud taotluses 

märgitud õendusabiosakonna  

Täistööajale taandatud õdede arv teenuse osu-

tamiseks planeeritud õendusabi iga 20 voodi 

kohta on vähemalt 1,3 ja tagatud on õe ööpäe-

varingne valve iga 20 avatud õendusabi voodi 
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õdede arv teenuse osutamiseks iga 20 planeeri-

tud õendusabi voodi kohta on vähemalt 1,3* ja 

tagatud on õe ööpäevaringne valve iga 20 ava-

tud õendusabi voodi kohta.  

* 30 voodi korral on nõutav õdede arv 

1,3/20x30=1,95  

kohta – 10 punkti  

Täistööajale taandatud õdede arv teenuse osu-

tamiseks planeeritud õendusabi voodi kohta on 

alla 1,3 ja tagatud on õe ööpäevaringne valve– 

0 punkti  

 

Hindab haldur kohapealse kontrolli käigus koos RRL lisa 2 punktiga 4.3. Siin tuuakse 

välja, kas õdede arv ja töökorraldus vastab valikul lubatule. 

 

Hinnatakse vastavalt 25.02.2016. a eelarvekomisjonis heaks kiidetud statsionaarse õendusabi 

personalinõuete täitmise kontrollile 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Lepin

gute_jalgimine\2016\stats_õendusabi_personalinõuete_täitmine\P2_EAK_stats_õendusabi_pe

rsonalinõuded.doc 

 

Aluste p 7.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 7 sätestatud asjaolu – riigi tervishoiupoliitika 

arengusuunad – hindamise alused ja hindamise punktid on järgmised: 

 

Hindamise alused  Hindamise punktid  

Teenuse pakkumiseks kasutatavad ruumid on 

renoveeritud või ehitatud Vabariigi Valitsuse 

3.12.2009. a korralduse nr 519 „Meetme 

„Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 

arendamine“ investeeringute kava kinnitami-

ne“ alusel riigieelarve vahenditest  

Valmisolek osutada teenust renoveeritud või 

ehitatud ruumides - 10 punkti  

Puudub valmisolek osutada teenust renoveeritud 

või ehitatud ruumides - 0 punkti“  

 

Haldur hindab kohapealse kontrolli käigus ruumide vastavust valikul lubatule.  

 

 

file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/stats_õendusabi_personalinõuete_täitmine/P2_EAK_stats_õendusabi_personalinõuded.doc
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/stats_õendusabi_personalinõuete_täitmine/P2_EAK_stats_õendusabi_personalinõuded.doc
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/stats_õendusabi_personalinõuete_täitmine/P2_EAK_stats_õendusabi_personalinõuded.doc
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Lisa 2  

Perioodil 2016 – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi 

rahastamise lepingute  täitmise kontrollimise korra juurde 

 

Hindamistabelid 

 

Eriarstiabi ja ennetuse valikupartnerite RRL-ide hindamistabelid asuvad siin: 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Lepin

gute_jalgimine\2016\EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016\2016_2017_EA_valikupartneri_hinda

mistabel.xlsx 

Õendusabi valikupartnerite RRL-ide hindamistabelid asuvad siin: 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Lepin

gute_jalgimine\2016\EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016\2016_2017_Õendusabi_valikupartneri

_hindamistabel.xlsx 

file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_EA_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_EA_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_EA_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_Õendusabi_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_Õendusabi_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/2016/EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016/2016_2017_Õendusabi_valikupartneri_hindamistabel.xlsx
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Lisa 3 

Perioodil 2016 – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi rahas-

tamise lepingute täitmise kontrollimise korra juurde 

Valikupartnerite RRL üldtingimuste täitmise kontrolli juhend 

RRL tingimuste kontrolli käigus hinnatakse raviasutuse poolt RRL üldtingimuste punktide 

3.6; 4.1.2; 4.1.6; 4.1.9; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.13. täitmist.  

Kontroll viiakse läbi: 

- raviarvete andmebaasi alusel (kes arstidest osutas raviteenuseid);  

- E-tervise SA statistikamooduli päringute alusel;  

- teenuse osutaja kohapealse kontrollina;  

- kontroll muude allikate alusel (nt teenuse osutaja koduleht, info sotsiaalministeeriumi 

juures tegutsevalt Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonilt). 

 

(I) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „5.1.2. tagama teenuste osutamise selleks vajalikku 

pädevust omavate spetsialistide poolt“ 

 

Kontrolli eesmärk:  

Anda hinnang, kas raviteenust osutavad Terviseametis registreeritud arstid/õed ning mitmel 

arstil/õel on pädevussertifikaat spetsialistide (arstide/õdede) üldarvust. Hinnatakse, kas 

raviteenust osutavad valikule esitatud taotluses lubatud pädevusega arstid või kas muutusel on 

tagatud valikul lubatud pädevusega arstide proportsioon.  

 

Kontrolli metoodika: 

kontrollida raviarvete andmebaasi alusel raviliigiti, erialati ja ravitüübiti, kes (valiku asutuste 

puhul võrreldakse partneri esitatud taotluses nimetatud arstidega) on kontrollile eelnenud 6 

kuu jooksul haigekassale raviarveid esitanud.  

a) kontrollida Terviseameti registri alusel pädevuse olemasolu, vajadusel küsida 

lisaandmeid; 

b) hinnata kehtivat pädevussertifikaati omavate arstide/õdede osakaalu; nende poolt 6 

kuu jooksul esitatud raviarvete osakaalu; 

c) valikupartneri puhul anda hinnang, kas kontrollile eelnenud 6 kuu jooksul osutasid 

raviteenust valikul lubatud pädevusega arstid/õed. 
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Kohapealse kontrolli käigus kontrollida: 

juhul, kui valiku raviarvete andmebaasi andmetel esitasid raviarveid arstid/õed, keda pole 

valikule esitatud taotluses märgitud, siis on tarvilik täpsustada asjaolusid kohapeal: 

muudatuste põhjused, arstide/õdede pädevused, töötavate arstide/õdede registreerimine 

Terviseametis jne. 

(II) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „5.1.9. edastama andmed ja informatsiooni teenuse 

osutamise kohta õigusaktides sätestatud tingimustel ja tähtaegadel ravikindlustuse 

andmekogusse, TIS-i ja teistesse riigi infosüsteemi kuuluvatesse andmekogudesse;“ 

Kontrolli eesmärk:  

Selgitada välja, kas teenuse osutaja esitab TIS-i nõuetekohaselt vastavate õigusaktidega ette 

nähtud teenuse osutamist tõendavaid dokumente.  

 

Kontrolli metoodika: 

Haldur teeb kontrollile eelneva aasta kohta E-Tervise infosüsteemist päringu raviliigiti, 

erialati eesmärgiga hinnata meditsiinidokumentide esitamist. Juurde arvestatakse mitu 

protsenti moodustavad esitatud dokumendid kõigist teenuse osutaja poolt samal perioodil 

samal raviliigil, erialal haigekassa lepingumahust teenindatud isikutest.  

Eeldame, et iga isiku, kelle eest on raviarve alusel tasunud haigekassa, kohta võiks olla 

esitatud vaadeldud perioodil vähemalt 1 dokument TIS-i. 

 

Haigekassa töötaja, kellele on taotletud e-tervise TIS-statistikamooduli ligipääs, siseneb oma 

ID-kaardiga: https://statistika.digilugu.ee 

Teeb moodulist vajalikud päringud kasutades statistikamooduli lõppkasutaja juhendit,  

juhendit, mis asub: 

M:\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Lepingute_jalgimine\Lep

_jalg_systeem\Statistikamooduli_loppkasutaja_juhend (2).pdf 

 

 

 (III) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „4.1.6. pidama ravijärjekorda vastavalt 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 4 alusel sotsiaalministri 

kehtestatud ravijärjekorra pidamise nõuetele ja võimaldama kindlustatud isikul 

registreerida end ravijärjekorda vähemalt 4 kalendrikuud, ravikindlustuse seaduse § 70 

https://statistika.digilugu.ee/
file:///M:/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/Lep_jalg_systeem/Statistikamooduli_loppkasutaja_juhend%20(2).pdf
file:///M:/P_ravikindlustushyvitised/P2_ravi_rahastamine/3_RR_lepingud/Lepingute_jalgimine/Lep_jalg_systeem/Statistikamooduli_loppkasutaja_juhend%20(2).pdf
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lõikes 3 nimetatud saatekirjata juhtudel vähemalt 3 kalendrikuud etteulatuvalt kuni 

Lepingu rahalistes lisades kokkulepitud ravijuhtude üldarvu ammendumiseni.“ 

 

ja punkt: „5.1.13 panema kindlustatud isikutele nähtavale kohale ja veebilehele (selle 

olemasolu korral) teabe teenuse osutamisega seotud järgmistest asjaoludest: 

5.1.13.5 ravijärjekorra pidamise reeglid;“ 

 

ja punkt: „4.1.2 tagama teenuse osutamise vähemalt Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõike 1 

punkti 21 alusel Haigekassa nõukogu kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkuse 

jooksul”; 

 

Kontrolli eesmärk:  

Selgitada välja (va ennetuse teenuse osutajad): 

a) kas raviasutusel on olemas ja nõuetekohaselt avalikustatud ravijärjekordade pidamise 

reeglid (RRL üldtingimused p 5.1.13.5); 

b) kas ravijärjekorda registreerimine on avatud nõuetekohaselt (RRL üldtingimused punkt 

4.1.6.) /toimub nõuetekohaselt/; 

c) kas tervishoiuteenust osutatakse vastavalt haigekassa nõukogu poolt kinnitatud 

ravijärjekorra maksimumpikkuse jooksul (RRL üldtingimuste punkt 4.1.2.). 

 

Kontrolli metoodika: 

Kontrollida, kas raviasutusel on olemas koduleht ja kui on, siis: 

a) kas kodulehel on olemas ravijärjekorda registreerimise reeglid (5.1.13.5); 

b) juhul, kui on võimalik registreerida kodulehe vahendusel, siis kas registreerimine on 

nõuetekohaselt avatud (4.1.6.). 

 

Kohapealse kontrolli käigus kontrollida: 

a) ravijärjekorda registreerimise reeglite olemasolu ja nõuetekohasust; 

b)  kas patsiendile on nähtaval kohal kättesaadavad ravijärjekorda registreerimise reeglid;  

c) fikseeritakse kontrolli päeval pakutud 4. vaba vastuvõtu ooteaeg päevades. 

 

(IV) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „4.1.9. esitama Haigekassale elektroonilise plaanilise 

ravijärjekorra aruande. Ravijärjekorra aruande tähtaeg, formaadid ja andmete koosseis on 

toodud Lepingu lisas 11;“ 

 

Kontrolli eesmärk:  
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Selgitada välja, kas raviasutus on lepinguperioodi jooksul esitanud haigekassale korrektselt 

ravijärjekorra aruandeid. 

 

Kontrolli metoodika: 

Esitatud aruannete alusel kontrollida, kas raviasutus on: 

a) esitanud kõik nõutud aruanded; 

b) esitanud kõik nõutud aruanded õigeaegselt; 

c) täitnud kõik aruanded korrektselt. 

 

(V) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „5.1.13 panema kindlustatud isikutele nähtavale 

kohale ja veebilehele (selle olemasolu korral) teabe teenuse osutamisega seotud järgmistest 

asjaoludest:  

5.1.13.1. lepingu olemasolu haigekassaga; 

5.1.13.2. visiiditasu määrad ja nende rakendamise tingimused; 

5.1.13.3 tasuliste teenuste osutamise tingimused ja hinnakiri; 

5.1.13.6 kaebuste lahendamise kord;  

5.1.13.7 haigekassa ja Terviseameti kontaktandmed (pöördumiseks ettepaneku või 

kaebusega);“ 

 

Kontrolli eesmärk:  

Selgitada välja, kas patsiendile esitatav teave (raviasutuses kohapeal, veebilehel) on 

nõuetekohane. 

 

Kontrolli metoodika: 

Enne kohapealset kontrolli selgitada välja, kas  raviasutusel on koduleht ja selle olemasolu 

korral kontrollida kas kodulehele on märgitud: 

a) info haigekassa lepingu olemasolu kohta; 

b) visiiditasu määrad kindlustatule ja info selle rakendamise kohta;  

c) kõigi tasuliste teenuste hinnakiri;  

d) kaebuste lahendamise kord; 

e) Haigekassa ja Terviseameti kontaktandmed. 

 

Kohapealse kontrolli käigus kontrollitakse, kas kindlustatule on nähtavale kohale välja 

pandud: 

a) info haigekassa lepingu olemasolu kohta; 
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b) visiiditasu määrad kindlustatule ja info selle rakendamise kohta;  

c) kõigi tasuliste teenuste hinnakiri;  

d) kaebuste lahendamise kord; 

e) Haigekassa ja Terviseameti kontaktandmed. 

 

(VI) Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: „3.6. Tervishoiuteenuse osutaja ei tohi nõuda, et 

kindlustatud isik osaleks tervishoiuteenuste loetellu kantud tervishoiuteenuse eest tasumisel 

lisaks tervishoiuteenuste loetelus, ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel kehtestatud 

ravimite loetelus ja ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel kehtestatud 

meditsiiniseadmete loetelus märgitud omaosaluse maksmisele muul viisil, kui õigusaktides 

sätestatud alustel ja ulatuses.“ 

 

Kontrollitav RRL lisa 1 punkt: “5.1.1. tagama kindlustatud isikule arstiteaduse üldisele 

tasemele vastavate teenuste osutamise, lähtudes heade kliiniliste tavade põhimõtetest ja 

kasutades Eestis aktsepteeritud või rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhiseid ravistan-

dardeid, mis on patsiendi tervist enim säästvad, kulutõhusad ning mille osutamiseks on 

saadud patsiendi nõusolek.” 

 

Kontrolli eesmärk: selgitada välja põhjendatud kaebustega pöördumine Eesti Haigekassasse ja 

sotsiaalministeeriumi juures tegutseva Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. 

  

Kontrolli võimalikud metoodikad: 

Kontrollida haigekassale kehtiva lepinguperioodi jooksul (valiku asutustel eriarstiabis alates 

01.04.2014. a ja õendusabis alates 01.07.2014. a) esitatud patsientide põhjendatud kaebused. 

Halduritel koostöös kliendisuhtluse osakonnaga selgitada kontrollile eelnevalt välja 

haigekassasse laekunud patsientide põhjendatud kaebused alates lepinguperioodi algusest 

kuni kontrollieelse kvartalini.  

 

Tutvuda partneri kodulehega ja kontrollida, kas seal olev info ei viita punkti rikkumisele. 

 

Hinnata põhjendatud kaebuste esitamist sotsiaalministeeriumi juures tegutsevale Tervishoiu-

teenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile. 
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Kontrollakti vormid 

Lisa 4 

Perioodil 2016 – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise 

lepingute  täitmise kontrollimise korra juurde 

Eriarstiabi kontrollakt: 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Leping

ute_jalgimine\2016\EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016\Eriarstiabi_kontrollakt_2016_2017.doc 

 

 

Lisa 5 

Perioodil 2016 – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise 

lepingute  täitmise kontrollimise korra juurde 

Ennetuse kontrollakt: 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Leping

ute_jalgimine\2016\EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016\Ennetuse_kontrollakt_2016_2017.doc 

 

 

Lisa 6 

Perioodil 2016 – 2017. a eriarstiabi, ennetuse ja õendusabi valikupartnerite ravi rahastamise 

lepingute  täitmise kontrollimise korra juurde 

Õendusabi kontrollakt: 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P2_ravi_rahastamine\3_RR_lepingud\Leping

ute_jalgimine\2016\EA_ÕA_Ennetus_kontroll_2016\Õendusabi_kontrollakt_2016_2017.doc 
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