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SISSEJUHATUS   

Ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi üheks 
tegevuseks haigekassas on ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll, mille eesmärgiks 
on toetada kindlustatutele kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamist ja tervishoiu kvaliteeti 
arendavaid protsesse.  
 
Haigekassa kontrollib regulaarselt hüvitatavate teenuste kvaliteeti ning teenuste osutamise 
põhjendatust, hinnates meditsiinidokumentide sisu ning vastavust õigusaktides ja lepingus 
sätestatule. Igale ravidokumentide kontrollile eelneb põhjalik planeerimisprotsess, mille käigus 
selgitatakse prioriteetsed kontrollimist vajavad valdkonnad. Kontrollimist vajavad teemad 
selguvad ravikindlustuse andmekogu analüüsimise, aruandluse, lepingutingimuste täitmise ja 
jälgimise käigus ilmnenud asjaoludest, kliiniliste auditite järeldustest, ravikindlustushüvitiste 
paketi arendamisel tõstatunud küsimustest ning välise signaali kaudu teatavaks saanud 
informatsioonist. 
Eelisjärjekorras kontrollitakse teemasid, mis on seotud suurema mõjuga ravikindlustuse 
eelarvele, seotud prioriteetse valdkonna või kvaliteediprobleemidega (nt kaebused). Iga teema 
puhul kaalutakse, kas kontrolli abil on võimalik esile kutsuda muudatust. Lisaks teostab 
haigekassa kvaliteedi edenduse osakond eelnevalt leitud puuduste osas järelkontrolle (sh 
kliiniliste auditite järelkontroll).   
  
Ravikindlustushüvitiste määramist ja väljamaksmist tõendavate dokumentide kontrolli käigus 
hinnatakse hüvitiste määramist ja väljamaksmist tõendavate dokumentide vastavust kehtivatele 
ravi rahastamise lepingu tingimustele, õigusaktidele ning tunnustatud tegevus- ja 
ravijuhenditele.  Haigekassa peab oluliseks hüvitatava ravitegevuste hindamist piisava 
sagedusega, kaasates oma tegevusse mitmeid osapooli ja pakkudes välja vajalikke 
arendustegevusi. Kontrolli tulemused arutatakse alati lepingupartneritega läbi ja juhitakse 
vajadusel tähelepanu konkreetsetele kitsaskohtadele. Süsteemsete puuduste tuvastamisel 
viiakse läbi teema järelkontroll või algatatakse jätkutegevused, mis aitavad vastavat valdkonda 
analüüsida ja parendada. Jätkutegevuseks võib olla info jagamine kõigile teenuseosutajatele 
näiteks infopäevade vormis või kirjaliku tagasisidena.  Ravikindlustushüvitiste võimaldamise 
õigsuse kontrollitegevus annab haigekassale sisendeid uute tervishoiuteenuste loetellu 
lisamiseks, regulatsioonide sõnastuste kaasajastamiseks ning kliiniliste auditite korraldamiseks. 
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1. Üldandmed 

1.1. Kontrollitud ravidokumendid  

RkhDok nimetus 
Kontrollitud ravidokumentide arv 
Üldarstiabi 
tervisekaart

Eriarstiabi 
tervisekaart 

Haiguslugu Hambaravi-
kaart 

Muu 
(õenduslugu)

KOKKU 

Raviarved 30 473 521 304  1328 
Soodusretseptid       
Töövõimetuslehed       
Muud       
KOKKU 30 473 521 304  1328 

 

Ravidokumente kontrollisid Eesti Haigekassa Kvaliteedi edenduse osakonna  usaldusarstid ja 
spetsialistid. 

 

1.2. Hinnang ravidokumentide kohta  

 

Kontrollitud 
ravidokumentide liik  

Kontrollitud 
ravidokumendid, 

arv 

RhkDok 

Kontrollitud Märkused Nõudeavaldused 

arv % arv % arv % summa 

Tervisekaart üldarstiabis 30 32 100 15 46,88% 7 21,88% 195,31 

Tervisekaart eriarstiabis 473 476 100 46 9,66% 125 26,26% 44611,51 

Haiguslugu 521 522 100 64 12,26% 130 24,90% 20424,18 

Hambaravikaart 304 767 100 278 36,25% 683 89,05% 58592,11 

KOKKU 1328 1797 100 403 22,43% 945 52,59% 123823,11 
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2. ÜLEVAADE KONTROLLITUD TEEMADE LÕIKES 

 
2.1. ÜLDARSTIABI 

2019 I poolaastal ei kontrollitud. 
 
 

2.2. ERIARSTIABI 

 

2.2.1. Ravimiteenuse 244R (luumetastaaside ravi 223-raadiumiga) TTL-is sätestatud 
kulujagamise kokkuleppe täitmise hindamine 

 
Kontrolli eesmärk: hinnata, kas ravimiteenuse 244R kasutamisel on kinni peetud 
kulujagamise kokkuleppest. 
 
Taustainfo 
TTL § 60, lõige 1, 46, 47 alusel: Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse 
(luumetastaaside ravi 223-raadiumiga) ja koodiga 79469 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu 
maksmise kohustuse üle kastreerimise suhtes resistentse ulatuslikult skeletti haarava 
(visualiseerimisuuringul on metastaaside arv ≥6) heas üldseisundis (ECOG 0-1 või 
valusündroomist tingitud ECOG 2) eesnäärmevähiga täiskasvanud patsiendilt, kellel esineb 
sümptomitega haigus (kombineeritud medikamentoosset valuravi on kasutatud eelnevalt 
vähemalt 12 nädalat) ning puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid, tingimusel, et 
haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud 
või kemoteraapia on katkestatud toksilisuse tõttu ning patsient ei ole saanud eelnevalt ravi 
abiraterooni ega kabasitakseeliga. 
 
Sihtvaliku valimi periood  
18.04.2018. a - 19.10.2018. a 
 
Kontrolli olulisemad kommenteeritud tulemused  

1. Kontrolli käigus hinnati 40 ravijuhtu kolmelt partnerilt. 
2. Kõikidel kontrollitud juhtudel oli teenuse (kood 244R) kasutamisel kinni peetud 

TTLis sätestatud ravi määramise rakendustingimustest. 
3. Ühe piirkondliku haigla 4 raviarvel tuvastati eksimus 244R kodeerimisel raviarvele, 

sest kinni ei peetud kulujagamise kokkuleppe põhimõttest.  
 

2.2.2. Ravimiteenuse 352R (Neerukasvajate kemoteraapia, 2-nädalane ravikuur) TTL-is 
sätestatud kodeerimissageduse hindamine 

 
Kontrolli eesmärk: ravimiteenuse 352R kodeerimissageduse põhjendatuse ning TTL 
rakendussätetest kinnipidamise kontroll. 
 
Taustainfo 
Kontrolli aluseks on TTL’i § 60, lg 1 ja 22, mis sätestab neerukasvajate kemoteraapia 2-
nädalase ravikuuri (kood 352R) teenuse raviskeemid ja  SoM 19.01.2007 määrus nr 9 
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja 
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tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” lisa 15, mis sätestab 
neerukasvajate kemoteraapia 2-nädalase ravikuuri (kood 352R) keskmised ühtlustatud 
toimeaine kogused. 
 
Sihtvaliku valimi periood: 22.01.2018. a – 19.10.2018. a 
 
Kontrolli tulemused 

1. Kontrolliti 61 ravijuhtu neljalt partnerilt. 
2. Valimi  23 (37,7%) raviarvel ei olnud kinni peetud teenuse 352R kodeerimisel 

raviarvele 2-nädalase ravikuuri põhimõttest, nõudeks vormistati teenus 10 (16,4%) 
raviarvel.  

3. 8 (13,11%) juhul ei peetud kinni raviskeemide kasutamise rakendustingimustest.  
 
 

2.2.3.   Tervishoiuteenuste kood 7607 (kliinilise psühholoogi konsultatsioon) ja kood 7616 
(kognitiivse funktsiooni uuring) põhjendatus 

 
Kontrolli eesmärk: Hinnata kliinilise psühholoogi konsultatsiooni ja samaaegselt kognitiivse 
funktsiooni teenuse osutamise põhjendatust, raviteenuste arvete vastavust ravidokumendile ja 
kodeerimise vastavust tervishoiuteenuste loetelu (edaspidi TTL) rakendustingimustele. 
 
Sihtvaliku valimi periood: 01.01.2018-31.10.2018.a. 
 
Kontrolli tulemused 

1. Kontrolliti 272 ravijuhtu 13 partnerilt. 
2. Suunamise hindamisel leiti: 99%  (268) juhtudest oli patsient suunatud psühholoogi 

poolt osutatavatele teenustele eriarsti poolt; 1,5% (4)  juhtudest puudus eriarsti saatekiri 
psühholoogi poolt osutatavatele teenustele suunamiseks; 25% (67) juhtudest oli 
keeruline tuvastada, millisele konkreetsele psühholoogi poolt osutatavale teenusele 
patsient suunati.  

3. Psühholoogide poolt koostatud kognitiivse uuringu/kliinilise psühholoogi 
konsultatsiooni vastustes oli kirjeldatud suunamise eesmärk, kasutatud 
hindamismeetodid, taustaandmed, üldine psüühiline seisund, kognitiivsed funktsioonid 
ja kokkuvõte. Koostatud dokumentatsioon oli dateeritud ja signeeritud. 

4. 56% (152) juhtudest olid patsiendile osutatud ja raviteenuste arvele kantud psühholoogi 
poolt osutatud teenused vastavuses ravidokumentatsiooni andmete ja kehtiva 
Tervishoiuteenuste loetelu ning TTL teenuste sisukirjeldused - psühhiaatria 2017 
kehtestatud nõuetega. 

5. 44% (120) juhul ei olnud patsiendile osutatud ja raviteenuste arvele kantud psühholoogi 
poolt osutatud teenused vastavuses ravidokumentatsiooni andmete ja kehtiva 
Tervishoiuteenuste loetelu ning TTL teenuste sisukirjeldused - psühhiaatria 2017 
kehtestatud nõuetega. 

6. 37 % (101 juhtu) oli raviteenuste arvele põhjendamatult kodeeritud tervishoiuteenus 
kood 7607 „Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel“. 
Ravidokumentatsiooni sissekannetest lähtuvalt olid psühholoogi tegevused patsiendiga 
toimunud kõik teenuse koodiga 7616 „Kognitiivse funktsiooni uuring“ läbiviimise 
raames. 
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7. 4% (11 juhtu)  puudus suunamine teenusele kood 7616 ja seega oli raviteenuste arvele 
põhjendamatult kodeeritud tervishoiuteenus koodiga 7616 „Kognitiivse funktsiooni 
uuring“. 

8. 1,5% (4 juhtu)  puudus suunamine psühholoogi poolt osutatavatele teenustele ja seega 
oli raviteenuste arvele põhjendamatult kodeeritud tervishoiuteenused kood 7607 
„Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel“  ja kood 7616 „Kognitiivse 
funktsiooni uuring“. 

9. 0,7% (2 juhtu) oli patsient pöördunud vastuvõtule seoses meditsiini tõendi 
väljastamisega. Seega oli koodid 7607 ja 7616 raviteenuste arvele põhjendamatult 
kodeeritud. 

10. 0,7% (2 juhtu)  oli eksitud raviarve täitmisel, 7607 ja 7616 kodeeritud põhjendamatult. 
11. Kuueteistkümnel juhul oli raviteenuste arve esitajaks psühholoog, kes ei ole 

tervishoiutöötaja. Raviasutustele tehti märkus.  
12. Kolmel juhul olid ühe ravijuhu raames osutatud teenused vormistatud eraldi 

raviarvetena. 
 
 
2.2.4. Dubleerivate radioloogiliste teenuste 72 tunni jooksul samale isikule tegemise 

põhjendatus 

 
Kontrolli eesmärk: saada ülevaade erinevates raviasutustes radioloogiliste teenuste 
korduvteostuse õigsusest või põhjendatusest samale isikule 72 tunni jooksul. 
 
Sihtvaliku valimi periood: 01.01.2018 – 28.02.2018.a. 
 
Kontrolli tulemused 

1. Kokku kontrolliti 150 isiku  305 raviarvet 41 partnerilt. 
2. Ravidokumentide vormistamine vastas seadusandlusele. 
3. Uuringute tegemine vaadeldud 72 tunnisel perioodil oli põhjendatud kõigil juhtudel.  
4. Peamiselt olid uuringud teostatud dünaamiliseks kontrolliks raskete haigusseisundite 

puhul, enne ja pärast operatsiooni operatsionitulemuse hindamiseks (proteseerimine, 
naelastamine, kraniotoomiat, jne), peale kipsi asetamist kontrolliks, erinevad 
piirkonnad, peale pleura dreeni asetamist. 4-l juhul oli patsient pöördunud teise haigla 
EMO-sse, kus ei teatud varasemast pöördumisest ning tehti uus röntgenoloogiline 
uuring.  

5. Valdavalt oli radioloogilistele uuringutele suunamine ja uuringu tulemus 
dokumenteeritud ravidokumendis. 

6. Pildipangas olid uuringud valdavalt arhiveeritud. Kahel asutusel puudusid pildipangas 
arhiveeritud piltidel radioloogi kirjeldused, kuid uuringu tulemused  olid olemas 
ravilugudes.  

7. Raviarvete vormistamisel leiti puuduseid ja tehti märkus 17 (5,57%) juhul. 
8. Dubleerivalt oli radioloogilisi teenuseid tasumiseks esitatud 14 raviarvel kokku 40 

radioloogilist uuringut ja 10 muud teenust.  
 

2.2.5. Teenuse 7142 e sidumine statsionaaris põhjendatus 

 
Kontrolli eesmärk: hinnata statsionaarse sidumise teenuse osutamise põhjendatust, raviarvete 
vastavust ravidokumentidele ja kodeerimise vastavust TTL-i rakendustingimustele. 
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Sihtvaliku valimi periood 01.01.2018- 31.10.2018. 
 
Kontrolli olulisemad kommenteeritud tulemused  

1. Kontrolliti 300 haiguslugu, kümnelt partnerilt, sh 62 statsionaarse õendusabi ravijuhtu. 
2. Kontrollitud ravidokumentide vormistus oli enamikel juhtudel (295 e 98,33%) 

kooskõlas seadusandlusega. 
3. Sisulise kontrollil leiti eksimusi TTL § 27 lg 8 sätestatu osas 5 raviasutusel, sest 

tõlgendati vääralt TTL § 27 lg 8 „Haigekassa võtab koodidega 7141 ja 7142 tähistatud 
tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:  1) 
põletushaige sidumine; 2) plastikakirurgilise haige sidumine; 3) lahtise luukoldega 
osteomüeliidihaige sidumine; 4) sidumine juhul, kui kehapinna defekti läbimõõt on 
vähemalt 6 cm järgmiste seisundite korral: hulgilamatised, lagunevad kasvajad, 
pehmekoe infektsioon või trauma, operatsioonihaava dehistsents, troofika- ja 
innervatsioonihäirest tulenev pehmekoe defekt“. 

4. Sisulise kontrollil leiti eksimusi TTL § 12 lg 8 sätestatu osas 5 raviasutusel. 62 
statsionaarse õendusabi ravijuhul puudus raviasutustel ühtne arusaam TTL § 12 lg 8 
sätestatu osas, et Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind 
sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust ning 
ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid rakendamisest praktilises töös. 

5. Märkused TTL § 12 lg 8 rikkumise eest tehti iseseisva statsionaarse õendusabi 62 
ravijuhu korral viiele partnerile. Partneritel paluti koheselt lõpetada statsionaarse 
sidumise (kood 7142) kodeerimine iseseisva statsionaarse õendusabi eriala raviarvetele. 

6. Nõuded tehti TTL § 27 lg 8 rikkumise eest 111 (kokku 7142 x 461) ravijuhu osas 
kaheksale partnerile. 

7. Raviarvete vormistamisel leiti üksikuid puuduseid diagnooside märkimisel, saabumise 
liigi, suunaja, lõpetamise põhjuse koodi ja teenuste hulkade märkimisel. 

 
 
2.2.6. Ambulatoorse dermatoveneroloogia teenuse kasutus  

 
Kontrolli eesmärk: saada dokumenteerimise ja isikutele helistamise põhjal ülevaade ühe 
partneri ambulatoorse dermatoveneroloogia erialal osutatud tervishoiuteenuste kodeerimise 
õigsusest ja põhjendatusest. 
 
Sihtvaliku valimi periood: 01.01.2018-30.06.2018. 
 
Kontrolli tulemused 

1. Kokku kontrolliti ühe partneri 50 isiku ravidokumente, kokku 52 raviarve alusel.   
1. Ravidokumentide väljatrükid vastasid määruse nõuetele.  
2. Ravilugude sissekanded andsid ülevaate ravijuhu sisust.  
3. 6 (11,53%) juhul tuvastati dokumenteerimata või raviarvetele enam kantud 

tervishoiuteenuseid, mille osas vormistati nõuded. 
4. 37 isikuga (77% 48-st) saadi telefoni teel ühendust ja kõik kinnitasid dermatoloogi 

vastuvõtul käimist ja raviarvetele kodeeritud protseduuride õigsust. 
 
2.3. HAMBARAVI 

2.3.1. Alla 19 - aastaste kindlustatute hambahaiguste  ennetustegevuste efektiivsus ja 
osutamise põhjendatus 
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Kontrolli eesmärk: saada ülevaade alla 19 - aastaste kindlustatute hambahaiguste  
ennetustegevuse efektiivsusest ja osutamise põhjendatusest.  
 
Sihtvaliku valimi periood: 01.01.2018 – 30.09.2018. 
 
Kontrolli tulemused 

 Kokku kontrolliti 767 raviarvet, nendest 34 partneri 383 raviarvet 304 hambaravikaardi 
dokumentide kontrollil ja 384 raviarvet kontrolliti analüüsi meetodil. 

 Hambaravikaartide vormistamisel esines puuduseid 276 juhul (81%). 
 Visiitide sissekanded olid pooltel juhtudest väheinformatiivsed (puudusid anamnees, 

nõustamine, DMF, hügieeniindeks). 
 Teenuse koodi 52412 (hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest) 

kasutamist kontrolliti 144 juhul, nendest 128 (89%) juhul oli teenuse koodi kasutamine 
põhjendamata. 

 Teenuse koodi 52409 (silandi paigaldamine ühele hambale) kontrolliti 571 juhul, 
nendest 566 (99%)  juhul oli teenuse koodi kasutamine põhjendamata, rikuti RRL lisa 
2 punkte 5.2 - 5.4.  

 Teenuse koodi 52408 (hammaste fluoroteraapia nelja hamba ulatuses) kasutamise 
põhjendatust kontrolliti 61 juhul, millest 2 (3%) juhul oli kasutamine põhjendamata. 

 Raviarvete vormistamisel esines puuduseid. 
 
 
2.4. RAHALISED HÜVITISED 

 
2.4.1. Esmaste hoolduslehtede väljastamise põhjendatus 

 
Kontrolli eesmärk: hinnata, kas järjestikuste hoolduslehtede väljastamisel samale ja erinevale 
hooldajale on hooldatava põhiselt kinni peetud ajalisest piirangust 14 päeva, sh erinevad 
hooldajad. 
 
Sihtvaliku valimi periood: 01.01.2018-01.11.2018. 
 
Kontrolli tulemused 
Sihtvaliku teostamine jätkub 2019 II poolaastal. 
 
 
2.5. ENNETUS 

2019 I poolaastal ei kontrollitud. 
 
 
2.6. MUUD TEEMAD  

 
2.6.1. Haigekassasse esitatud pöördumiste alusel  haiguslehtede ja teiste dokumentide 

väljastamise põhjendatuse ja õigsuse  kontroll 

 
Kontrolli periood: 01.01.2019-30.06.2019. 
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Kontrolli eesmärk: saada ülevaade töövõimetuslehe, hoolduslehe, teiste dokumentide 
väljaandmise õigsusest ja põhjendatusest. Aluseks tööandja, isiku, kohtu, riigiametite 
järelpärimine. 
 
Kontrolli tulemused  

1. Kontrolliti 44 pöördumise alusel haiguslehtede, hoolduslehtede jt dokumentide 
väljastamise põhjendatust ja õigsust. Kontrolliti 42 partneri 44 ravidokumenti (2 asutust 
kontrolliti 2 pöördumise alusel). Kokku kontrolliti 93 RkhDok (TVL), ühte tõendit ja 
ühte SKA-le esitatud terviseseisundi kirjeldust. 

2. 6 pöördumise alusel teostatud 13 (13,97%) töövõimetuslehe kontrollil leiti SoM 
26.09.2002 määruse nr 114 sätete rikkumine, nendest 3 pöördumise alusel kontrollitud 
haiguslehtedele vormistati nõudeavaldus 7 töövõimetuslehe osas, lisaks 5 pöördumise 
juhtudel tehti 6 töövõimetuslehe osas märkus. 

 
 
2.7. ÕENDUSABI 

2019 I poolaastal ei kontrollitud. 

 

3. Standardpäringute tulemused 

Kontrolli eesmärk: saada ülevaade haigekassa andmebaasis esinevatest põhjendamatult 
tasumiseks esitatud raviteenustest. 
 
Valimi periood: päringute nr 1., 3., 4., 5. puhul 2018 II pa (1- 7 kuud).  10. päringul 03.2018- 
12.2018 ja 11. päringul 01.2017- 12.2018. 
Andmeanalüüsist tulenenud kontrolli arved olid 2018 aastast. 
 
Standardpäringute raames menetleti 11 429 raviarvet, mis seisnes kontrollijate poolses arvete 
eelvaatluses ja raviarvete andmete alusel suhtluses raviasutusega, mille tulem oli otsus: 
korras, märkus või nõudeavalduse esitamine. 
11 347 raviarvet   menetleti kontrolli kokkuvõttes või saadeti info e-kirjaga (3. päring) ja  82 
raviarve osas,   kus usaldusarst kirjutas selgituste saamiseks e-kirja ja selle alusel oli arve 
esitamine õige, kontrolli kokkuvõtet  ei vormistatud (10 päring). 
6304 raviarvel esines vormistamise puudusi. Kokku vormistati 193 TTO-le  kontrolli 
kokkuvõtet. Valdavalt tehti TTO-le üks akt, va andmeanalüüsiga lisandunud juhtudel, mida 
menetleti jooksvalt. 
Nõudega kontrolli kokkuvõte vormistati 170 TTO-le (287 sisestust sisestuskeskkonda 
teemade lõikes) 1320 raviarvega  summas 156193,91€.  
 
Standardpäringuga menetletud teemade ja tulemuste koondtabel 

STANDARDPÄRINGU 
NIMETUS   

Kontrollitud 
TTO teemade 
lõikes 

Menetletud 
raviarvete arv  

Märkuse või 
tähelepanu 
juhtimisega 
raviarvete 
arv  

Nõudega 
raviarvete 
arv 

Nõude 
summa €. 

nr 1 - Samale isikule 
samal kuupäeval sama 
teenus erinevatel arvetel 

128 2081 Märkus 
3 

615 39 688,47 
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nr 3_Plaanilised 
ambulatoorsed raviarved 
kus suunava arsti eriala 
kood "tuli ise", kuid 
raviarvele on märgitud ka 
suunava arsti kood  

46 7222 Juhiti 
tähelepanu 

4853 

2 38,29 

nr 4_Sama seeria nr-ga 
arved samale või 
erinevale isikule 

25 1617 Juhiti 
tähelepanu 

388 

422 11 804,48 

nr 5_Raviarve lahtioleku 
aja võrdlus voodipäevade 
arvuga esmastel arvetel 

9 45 - 37 5 826,15 

nr 10- Isikule teenus kas 
EA/PA või samas TTO-s 
või erinevas TTOs  3 
päeva jooksul 

57 170 - 93 5 266,59 

nr 11 - Op ja lisavahend 10 166 Juhiti 
tähelepanu 

6 

105 57 174,93 

Andneanalüüsist tulenev 
kontroll 

     

Eriarsti visiit sageli 
raviarvel 

8 11 
 

11 8 944,92 

Samal raviarvel  kood 
2290K, kood  2291K ja 
/või  1M2106   

4 35 
 

35 27 450,18 

KOKKU: 8 teemat 287 11 347 Märkus 
3 

Juhiti 
tähelepanu 

5247 

1320 156193,91 

 
 
 

 


