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NÕUKOGU OTSUS (PROJEKT) 
 

Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja 

üle otsustamise tingimused 

Otsus tehakse Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 23 ja lõike 2 alusel kooskõlas § 2 

lõikega 1 ning lõike 2 punktiga 1, ravikindlustuse seaduse § 2 lõikega 2, § 34 ning § 36 lõigetega 

1, 2, 4, 41 ja 42 ja riigihangete seaduse §-ga 126 ning §-ga 85 juhatuse ettepanekul. 

1. Üldsätted 

1.1. Ravi rahastamise lepingu (edaspidi leping) sõlmimise otsustamiseks hindab Eesti Haigekassa 

(edaspidi haigekassa) ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) § 36 lõikes 4 sätestatud asjaolusid 

käesolevas otsuses sätestatud alustel ja korras.  

1.2. Haigekassa juhatus kehtestab käesolevas otsuses toodud hindamise aluste hindepunktid. 

1.3. Haigekassa juhatus määrab tervishoiuteenuse osutajate riigihanke läbiviimise aja, erialad, 

riigihanke alla kuuluva tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) osutamise koha (edaspidi teenuse 

osutamise koht)  ja teenuse vajaduse (ravijuhud), lähtudes kindlustatud isikute vajadusest teenuse 

järele ja teenuse kättesaadavusest ning riigi tervishoiupoliitikast. 

1.4. Kindlustatud isikute vajaduse teenuse järele ja teenuse kättesaadavuse (RaKS § 36 lõige 4 

punkt 1) hindamisel lähtub haigekassa õigusaktidest, haigekassa andmekogu epidemioloogilistest, 

demograafilistest ja geograafilistest andmetest ning muudest statistilistest andmetest, mis omavad 

tähtsust teenuse vajaduse ja kättesaadavuse väljaselgitamisel. 

1.5. Kui pakkujal ei ole haigekassaga riigihanke (sotsiaalteenuste erimenetlus) algamise päeval 

kehtivat ravi rahastamise lepingut teenuse osutamiseks väljakuulutatud erialal või teenusel ja 

ravitüübil, loetakse pakkuja uueks pakkujaks ning tema pakkumust hinnatakse kui uue pakkuja 

pakkumust, kui käesolevas otsuses ei ole ettenähtud teisiti.  

1.6. Pakkumuste hindamisel on haigekassal õigus kontrollida hindamise asjaolusid eelkõige 

pakkuja juures kohapeal ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi TTKS) §-s 591 

sätestatud tervise infosüsteemis (edaspidi tervise infosüsteem). 

2. Lepingu sõlmimise üle otsustamise asjaolude hindamise üldised alused 

2.1 Lepingu sõlmimise üle otsustamise üldised hindamise alused, mida hinnatakse kõigi 

pakkumuste menetlemisel, on järgmised: 

2.1.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 3 sätestatud asjaolu – teenuse hind – hindamise alus on järgmine:  

Hindamise alus 

Pakkuja pakub kõigile tema poolt pakutavatele teenustele kogu lepinguperioodiks RaKS § 30 

lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haigekassa tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi haigekassa tervishoiuteenuste loetelu) sätestatud piirhinnast (koos piirhinna 

rakendamise tingimustega, st koefitsientidega) madalamat hinda. Piirhindadest koos 

koefitsientidega (edaspidi piirhinnad) madalamat hinda kui 10% ehk koefitsient 0,90 ei pakuta. 

Pakutavat madalamat (komakohaga) hinda rakendatakse ilma ümardamata protsentides 
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täisarvuna (ilma komakohata) ja koefitsienti kahe komakohaga (ilma ümardamata). 

Hinnakoefitsient alla 0,90 ja üle ühe loetakse koefitsiendiks üks.   

 

  

2.1.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 8 sätestatud – varasemate ravi rahastamise lepingute või 

sellesarnaste lepingute nõuetekohane täitmine pakkuja poolt – hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Haigekassa on esitanud pakkujale kahju hüvitamise nõudeid pakutaval ambulatoorse 

eriarstiabi erialal või haiguste ennetamise projektis või teenusel või koduõendusteenusel või 

statsionaarse õendusabiteenusel või  üldarstiabiteenusel või hambaraviteenusel või 

ortodontiateenusel  lepingutingimuste rikkumise kohta (v.a retseptinõuded) tervishoiuteenuse 

osutamisel riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule eelneva kahe aasta 

jooksul. 

B. Haigekassa on esitanud pakkujale riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule 

eelneva kahe aasta jooksul mis tahes erialal ja ravitüübil teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu 

tingimuste rikkumise eest leppetrahvinõude. 

 

2.1.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 10 sätestatud asjaolu – ravikindlustust ja tervishoidu reguleerivate 

õigusaktide nõuetekohane täitmine pakkuja või temale tööd andva isiku poolt – hindamise alused 

on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Terviseamet või Ravimiamet on teinud riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelneval neljal kalendripoolaastal pakkujale mis tahes erialal ja ravitüübis 

ettekirjutuse. Hinnatakse Terviseameti ja Ravimiameti andmete alusel.  

B. Pakkuja või tema tegevuse kohta on riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelneval neljal kalendripoolaastal tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 502 

nimetatud tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile esitatud pakutaval raviliigil 

(eriarstiabi, hambaravi, õendusabi ja üldarstiabi) kaebus, mille esitamine nimetatud komisjoni 

hinnangul on osaliselt või täielikult põhjendatud. Hinnatakse tervishoiuteenuste kvaliteedi 

ekspertkomisjoni andmete alusel 

3. Eriarstiabi osutajaga lepingu sõlmimise üle otsustamise hindamise alused 

3.1. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul pädevushindamise või samal 

perioodil residentuuri lõpetanud eriarstide arv.  

Kui erialal pädevushindamist ei tehta, siis käesolevat hindamise alust ei rakendata. 

B. Haigekassa andmekogu andmetel kirurgilistel erialadel (kirurgia nimetust sisaldavad erialad, 

ortopeedia, uroloogia, otorinolarüngoloogia ning oftalmoloogia) teenust pakkuvate arstide poolt 

operatsioonide tegemine riigihanke väljakuulutamise otsuse kalendrikuule eelneval 

kaheteistkümnel kalendrikuul.  
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Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed operatsioonide tegemise kohta, esitab pakkuja 

pakkumuses märgitud arsti tööandja, kelle juures tehti operatsioone, vastava kinnituse.  

 

C. Haigekassa andmekogu andmetel pakkuja haigekassa tervishoiuteenuste loetelu 4. peatükis 

nimetatud uuringute ja protseduuride (tk) osakaal pakutaval ambulatoorsel erialal pakkuja 

kõigist pakutavatest teenustest väljakuulutatud ambulatoorsel erialal (tk) riigihanke 

väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule eelneva 12 kalendrikuu andmetel. Pakkuja 

osakaalu võrreldakse vastava eriala tervishoiuteenuse osutajate uuringute ja protseduuride 

osakaaluga kõigist teenustest. 

12 kalendrikuu andmed võetakse raamatupidamise andmete alusel. 

 

Uuringute ja protseduuride ning teenuse hulka ei arvata erakorralise meditsiini osakonnas tehtud 

uuringuid ja protseduure ning teenuseid. 

 

D. Pakkuja osutab pakutaval erialal teenuse osutamise kohas teenust ka õhtuti pärast kella 17.00 

või nädalavahetustel (vähemalt 3 tundi iga nädal)  

E. Pakkuja on riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule eelneva 12 

kalendrikuu jooksul pakutaval erialal korduvalt osutanud e-konsultatsioone või pakkujal on 

valmidus osutada e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel. 

Rakendatakse erialadel, kus e-konsultatsiooni osutamine tervise infosüsteemi vahendusel on 

õigusaktis sätestatud, välja arvatud hemodialüüsi ja viljatusravi teenuse hankimisel. 

 

F. Pakkuja võimaldab pakkumuse esitamise tähtpäeva kalendrikuule eelneva kalendrikuu 

viimase päeva seisuga patsiendil registreerida pakutaval erialal vastuvõtule läbi üleriigilise 

digiregistratuuri, välja arvatud hemodialüüsi ja esmase järelravi teenuse hankimisel. 

 

3.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus oftalmoloogias on järgmine:  

Hindamise alus 

A. Pakkuja on teenuse osutamise kohas samas hoones riigihanke väljakuulutamise otsuse 

tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel 

osutanud vähemalt kümnel korral silmpõhja optilise koherentse tomograafia teenust (haigekassa 

tervishoiuteenuste kood 7268) ja jätkab teenuse osutamist või pakkujal on pakkumuse esitamise 

tähtpäeva seisuga valmidus osutada nimetatud tervishoiuteenust. 

Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas optiline koherentne tomograaf. Kinnitusele lisab 

pakkuja optilise koherentse tomograafi ostu või liisimise või rentimise või tasuta kasutamise 

dokumentide koopiad ja foto seadmest, kus näha ka seadme unikaalne seerianumber, mis 

identifitseerib üheselt konkreetse seadme, sh seadme mudeli.  

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed silmpõhja optiline koherentse tomograafia 

tegemise kohta, kuid pakkuja on samas hoones osutanud teenust tasulisena, siis esitab ta selle 

kohta kinnituse ja samas hoones vastava perioodi jooksul teostatud optilise koherentse 

tomograafia teenuste arvu ja lisab 10 epikriisi, mis kajastavad vastava teenuse osutamist 

(epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 

B. Pakkuja on teenuse osutamise kohas samas hoones riigihanke väljakuulutamise otsuse 

tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel 

osutanud vähemalt kümnel korral fluorestsentset angiograafia teenust (haigekassa 
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tervishoiuteenuste loetelu kood 7261) ja/või  intravitreaalseid süste (haigekassa 

tervishoiuteenuste loetelu koodid 7271 ja 365R või 366R) ja jätkab nimetatud teenuste osutamist 

või pakkujal on pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga valmidus osutada nimetatud 

tervishoiuteenust.  

 

Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas fluorestsentne angiograaf. Kinnitusele lisab pakkuja 

fluorestsentse angiograafi ostu või liisimise või rentimise või tasuta kasutamise dokumentide 

koopiad ja foto aparaadist.  

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed fluorestsentset angiograafia teenuse ja/või 

intravitreaalseid süstide tegemise kohta, kuid pakkuja on samas hoones osutanud teenust 

tasulisena, siis esitab ta selle kohta kinnituse ja samas hoones vastava perioodi jooksul teostatud 

fluorestsentse angiograafia teenuste või intravitreaalsete süstide  arvu ja lisab lisab 10 epikriisi, 

mis kajastavad vastavat teenuste osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 

 

3.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus psühhiaatrias on järgmine:  

Hindamise alus 

A. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul osutanud vähemalt kümnele isikule vaimse 

tervise õe vastuvõtu teenust (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 3015) ja jätkab 

nimetatud teenuse osutamist. 

Hinnatakse haigekassa andmekogu andmete või tervise infosüsteemi esitatud epikriiside alusel.  

Kui pakkuja hakkab vaimse tervise õe vastuvõtu teenust osutama, esitab ta sellekohase kinnituse 

ja õe kirjaliku nõusoleku vastava teenuse osutamiseks.  

 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba õe 

vastuvõtuteenuse osutamiseks psühhiaatria erialal.  

 

Pakkuja esitab õe vastuvõtuteenuse eriala kohta Terviseameti väljastatud tegevusloa otsuse. 

Vajadusel täpsutatakse tegevusloa otsust Terviseametiga.  

B. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel osutanud 

vähemalt kümnele isikule kliinilise psühholoogi konsultatsiooni eriarsti suunamisel (haigekassa 

tervishoiuteenuste loetelu kood 7607) ja jätkab nimetatud teenuse osutamist. 

Kui pakkuja on osutanud eelnimetatud perioodil kliinilise psühholoogi konsultatsiooni eriarsti 

suunamisel ja haigekassa andmekogus puuduvad selle kohta andmed, esitab pakkuja vastava 

perioodi jooksul teaostatud kliinilise psühholoogi konsultatsioonide arvu ja lisab 10 isiku 

epikriisi, mis kajastavad vastava teenuse osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

Kui pakkuja hakkab kliinilise psühholoogi konsultatsiooni eriarsti suunamisel osutama, esitab 

ta sellekohase kinnituse ja kliinilise psühholoogi nõusoleku vastava teenuse osutamiseks.  

 

C. Pakkuja osutab vaimse tervise õe vastuvõtu teenust (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu 

kood 3015) vähemalt 4 tundi nädalas. 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba õe 

vastuvõtuteenuse osutamiseks psühhiaatria erialal 

D. Pakkujal on teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga lastepsühhiaatria lisapädevusega psühhiaater (vastav 

kirjalik kokkulepe sõlmitud). 
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E. Pakkuja on teenuse osutamise kohas osutanud teenust vähemalt kümnele isikule vanuses alla 

18. eluaasta riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu 

jooksul.  

 

Hinnatakse haigekassa andmekogu andmete või tervise infosüsteemi esitatud epikriiside alusel.   

 

3.4. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus endokrinoloogias, oftalmoloogias, otorinolarüngoloogias, neuroloogias, 

dermatoveneroloogias, pulmonoloogias ja uroloogias on järgmine:  

Hindamise alus 

A. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul osutanud vähemalt kümnele isikule õe iseseiva 

vastuvõtu teenust (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 3035) ja jätkab nimetatud teenuse 

osutamist. 

Hinnatakse haigekassa andmekogu andmete või tervise infosüsteemi esitatud epikriiside alusel.  

Kui pakkuja hakkab õe iseseisva vastuvõtu teenust osutama, esitab ta sellekohase kinnituse ja 

õe kirjaliku nõusoleku vastava teenuse osutamiseks.  

 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba õe 

vastuvõtuteenuse osutamiseks pakutaval erialal.  

 

Pakkuja esitab õe vastuvõtuteenuse eriala kohta Terviseameti väljastatud tegevusloa otsuse. 

Vajadusel täpsutatakse tegevusloa otsust Terviseametiga.  

 

B. Pakkuja osutab õe isesisva vastuvõtu teenust vähemalt 4 tundi nädalas. 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba õe 

vastuvõtuteenuse osutamiseks pakutaval erialal 

 

3.5. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus günekoloogias ja viljatusravis on järgmine:  

Hindamise alus 

A. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul osutanud vähemalt kümnele isikule 
ämmaemanda vastuvõtu teenust (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodid 3111 või 3112) 

ja jätkab nimetatud teenuse osutamist. 

Hinnatakse haigekassa andmekogu andmete või tervise infosüsteemi esitatud epikriiside alusel.  

Kui pakkuja hakkab ämmaemanda vastuvõtu teenust osutama, esitab ta sellekohase kinnituse ja 

ämmaemanda kirjaliku nõusoleku vastava teenuse osutamiseks.  

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba 

ämmaemandusabi teenuse osutamiseks.  

 

Tegevusloa olemasolu kontrollitakse Terviseameti kodulehelt tegevuslubade registri lehe kaudu 

pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga.  

B. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühingu 
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pädevushindamise või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutava ämmaemanda 

erialase koolituse läbinud ämmaemandate arv. 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba 

ämmaemandusabi teenuse osutamiseks.  

 

C. Pakkuja osutab ämmaemanda vastuvõtu teenust vähemalt 4 tundi nädalas. 

 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba 

ämmaemandusabi teenuse osutamiseks.  

 

 

3.6. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus otorinolarüngoloogias, pulmonoloogias ja ortopeedias on järgmine:  

Hindamise alus 

Teenuse osutamise kohas on samas hoones võimalus teha röntgenograafiat (s.t. töökorras 

kiirgustegevusloaga varustatud mitteteisaldatav aparatuur (välja arvatud hambaröntgen) olemas 

ja juhul, kui tegemist pole pakkuja enda mitteteisaldatava aparatuuriga, on olemas kehtiv leping 

selle teenuse kasutamiseks).  

Kui pakkujal on väljakuulutatud teenuse osutamise kohas mitu tegevusloga tegevuskohta, peab 

tingimus olema täidetud kõigis tegevuskohtades. 

 

 

3.7. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus kardioloogias on järgmine:  

Hindamise alus 

Teenuse osutamise kohas on samas hoones ehhokardiograafia läbiviimiseks ja ööpäevaringse 

EKG monitooringu (Holteri) läbiviimiseks vajalike töökorras seadmete kasutusvõimalus.  

Kui pakkujal on väljakuulutatud teenuse osutamise kohas mitu tegevusloaga tegevuskohta, peab 

tingimus olema täidetud kõigis tegevuskohtades. 

 

Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas ehhokardiograafia ja ööpäevaringse EKG 

monitooringu tegemiseks vajalikud seadmed.  

Kinnitusele lisab pakkuja nimetatud seadmete ostu või liisimise dokumentide koopiad ja foto 

aparaadist, kus näha ka seadme unikaalne seerianumber, mis identifitseerib üheselt konkreetse 

seadme, sh seadme mudeli. 

 

3.8 RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus otorinolarüngoloogias on järgmine:  

Hindamise alus 

A. Pakkuja on teenuse osutamise kohas samas hoones riigihanke väljakuulutamise otsuse 

tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel 

teinud vähemalt kümnel korral toonaudiomeetriat (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 

6402) ja jätkab teenuse osutamist või pakkujal on pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga 

valmidus osutada nimetatud tervishoiuteenust.  
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Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas toonaudiomeeter. Kinnitusele lisab 

pakkujatoonaudiomeetri ostu või liisimise dokumentide koopiad ja foto aparaadist, kus näha ka 

seadme unikaalne seerianumber, mis identifitseerib üheselt konkreetse seadme, sh seadme 

mudeli.  Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed toonaudiomeetria teenuse tegemise 

kohta, kuid pakkuja on osutanud teenust samas hoones tasulisena, siis esitab ta selle kohta 

kinnituse ja samas hoones vastava perioodi jooksul teostatud toonaudiomeetria teenuste arvu ja 

lisab 10 epikriisi, mis kajastavad vastava teenuse osutamist (epikriis esitatakse ilma 

isikuandmeteta). 

 

B. Pakkuja on teenuse osutamise kohas samas hoones riigihanke väljakuulutamise otsuse 

tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel 

teinud vähemalt kümnel korral tümpanomeetriat (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 

6408) ja jätkab teenuse osutamist või pakkujal on pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga 

valmidus osutada nimetatud tervishoiuteenust.  

Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas tümpanomeeter. Kinnitusele lisab pakkuja 

tümpanomeetri ostu või liisimise dokumentide koopiad ja foto aparaadist, kus näha ka seadme 

unikaalne seerianumber, mis identifitseerib üheselt konkreetse seadme, sh seadme mudeli.  

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed tümpanomeetria teenuse tegemise kohta, kuid 

pakkuja on osutanud samas hoones teenust tasulisena, siis esitab ta selle kohta kinnituse ja samas 

hoones vastava perioodi jooksul teostatud tümpanomeetriateenuste arvu ja lisab 10 epikriisi, mis 

kajastavad vastava teenuse osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 

 

3.9. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus taastusravis on järgmine:  

Hindamise alus 

Pakkujal on teenuse osutamise kohas valmis teenust osutama (vastav kirjalik kokkulepe 

sõlmitud) tegevusterapeut ja/või logopeed ja/või kliiniline psühholoog. 

 

 

4. Haiguste ennetamise projekte teostavate eriarstiabi osutajatega lepingu sõlmimise üle 

otsustamise hindamise alused 

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

RaKS § 34 sätestatud haiguste ennetamise projektis „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga 

seotud terviseriskide ennetamiseks“ ennetavate teenuste hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul Eesti Spordimeditsiini 

Föderatsiooni poolt läbiviidud spordimeditsiini pädevushindamise või samal perioodil füsiaatria 

ja taastusravi erialal spordimeditsiini lisapädevusega residentuuri lõpetanud arstide arv.  

B. Teenuse osutamise kohas on samas hoones hapnikutarbimise kompleksuuringu 

läbiviimiseks, ehhokardiograafia läbiviimiseks ning ööpäevaringse EKG monitooringu (Holter) 

läbiviimiseks vajalike töökorras seadmete kasutusvõimalus.  
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Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas hapnikutarbimise kompleksuuringu läbiviimiseks, 

ehhokardiograafia läbiviimiseks ning ööpäevaringse EKG monitooringu (Holter) läbiviimiseks 

vajalikud seadmed. 

Kinnitusele lisab pakkuja nimetatud seadmete ostu või liisimise või rentimise või tasuta 

kasutamise dokumentide koopiad ja foto aparaadist, kus näha ka seadme unikaalne 

seerianumber, mis identifitseerib üheselt konkreetse seadme, sh seadme mudeli.  

Juhul, kui tegemist ei ole pakkuja seadmetega, on pakkujal olemas kehtiv leping selle teenuse 

kasutamiseks. 

 

D. Pakkuja osutab pakutava haiguste ennetamise projekti teenuse osutamise kohas teenust ka 

õhtuti pärast kella 17.00 või nädalavahetustel (vähemalt 3 tundi iga nädal)  

 

4.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

RaKS § 34 sätestatud haiguste ennetamise projektis „Noorte reproduktiivtervisealane 

nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine“ ennetavate teenuste hindamise 

alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul oma erialal pädevushindamise 

läbinud või samal perioodil residentuuri lõpetanud günekoloogide arv.  

B. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühingu 

pädevushindamise või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutava ämmaemanda 

erialase koolituse läbinud ämmaemandate arv. 

 

Hindamise alust rakendatakse, kui pakkujal on pakkumuse tähtpäeva seisuga tegevusluba 

ämmaemandusabi teenuse osutamiseks.  

C. Pakkujal on teenuse osutamise kohas (pakkumuse andmetel) teenust osutamas või valmis 

teenust osutama (vastav kirjalik kokkulepe sõlmitud) kliiniline psühholoog ja/või günekoloog 

ja/või ämmaemand ja/või mõne muu eriala arst, kelle poolt teenuse osutamine on vastavuses 

projekti eesmärgiga, milleks on parandada noorte seksuaal- ja reproduktiivtervist ja parandada 

teadlikkust –õigustest.  

D. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud 

pakkumuse esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul on teenust osutavad eriarstid, õed, 

ämmaemandad, kliinilised psühholoogid läbinud Eesti Seksuaaltervise Liidu juures 

noortenõustaja pädevushindamise. 

Hinnatakse  Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehe pädevushindamise lehel avaldatud 

pädevushindamise tulemuste alusel.    

E. Pakkuja võimaldab pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga patsiendil registreerida teenusele 

läbi pakkuja digiregistratuuri reaalajas. 

F. Pakkuja osutab pakutava haiguste ennetamise projekti teenuse osutamise kohas teenust ka 

õhtuti pärast kella 17.00 või nädalavahetustel (vähemalt 3 tundi iga nädal)  

 

4.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

RaKS § 34 sätestatud haiguste ennetamise projektis „Rinnavähi varajane avastamine“ 

ennetavate teenuste hindamise alused on järgmised:  

https://www.estl.ee/valdkonnad/p%C3%A4devushindamine/
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Hindamise alused 

A. Teenuse osutamise kohas teenuse osutamiseks (pakkumuse andmetel) planeeritud pakkumuse 

esitamise tähtpäevale eelneva viie aasta jooksul pädevushindamise või samal perioodil 

residentuuri lõpetanud eriarstide arv. 

B. Pakkujal on teenuse osutamise kohas olemas ultraheliaparaat. 

Pakkuja esitab kinnituse, et tal on olemas ultraheliaparaat. Kinnitusele lisab pakkuja 

ultraheliaparaadi ostu või liisimise või rentimise või tasuta kasutamise dokumentide koopiad ja 

foto aparaadist, kus on näha ka seadme unikaalne seerianumber, mis identifitseerib üheselt 

konkreetse seadme, sh seadme mudeli.  

C. Pakkuja osutab pakutava haiguste ennetamise projekti teenuse osutamise kohas teenust ka 

õhtuti pärast kella 17.00 või nädalavahetustel (vähemalt 3 tundi iga nädal) 

 
 
5. Koduõendusteenuse osutajaga lepingu sõlmimise üle otsustamise hindamise alused 

 

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

hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Teenuse osutamise kohas koduõendusteenuseid osutavad õed on läbinud Eesti Õdede Liidu 

poolt tunnustatud koduõendusalase baaskoolituse* vähemalt 112 tunni ulatuses ja alates 2015. 

aastast vähemalt 65 tunni ulatuses pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga 

B. Teenuse osutamise kohas koduõendusteenuseid  osutav õde on pakkumuse esitamise tähtpäevale 

eelneva viie aasta jooksul läbinud  Eesti Õdede Liidu pädevushindamise  või lõpetanud samal 

perioodil Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe/eriõe erialase koolituse. 

Erialase koolituse on läbinud kliiniline õde, vaimse tervise õde, intensiivravi õde või terviseõde. 

C. Pakkuja on riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu 

jooksul haigekassa andmekogu andmetel osutanud mitteinvasiivset kodust ventilaatorravi 

(haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodid 7034, 7071) ja jätkab teenuse osutamist või pakkujal 

on pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga valmidus osutada nimetatud tervishoiuteenust.  

Pakkuja esitab kinnituse teenuse osutamise kohta ja lisab ventilaatorravi seadme ostu või liisimise 

või rentimise või tasuta kasutamise dokumentide või koostöökokkuleppe koopiad. 

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed mitteinvasiivset kodust ventilaatorravi teenuse 

osutamise kohta, kuid pakkuja on osutanud teenust, siis esitab ta selle kohta kinnituse ja vastava 

perioodi jooksul teostatud teenust saanud isikute arvu ja lisab epikriisi(d), mis kajastavad vastava 

teenuse osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 

*Märkus: Eesti Õdede Liit tunnustab järgmisi koduõendusalase baaskoolituse läbimise 

tunnistusi: 

1) Eesti Õdede Ühing 2002 (2 moodulit - 160 tundi 4 ainepunkti); 

2) Eesti Õdede Liit 2003 (3 moodulit - 120 tundi 3 ainepunkti); 

3) Annely Sootsi Koolituskeskus, varasemalt Annely Sootsi Koolitus/Tervisekool (120-240 

tundi); 

4) Tartu Ülikooli Kliinikum (3 moodulit - 112-120 tundi); 

5) Ida-Tallinna Keskhaigla (3 moodulit - 112-120 tundi); 

6) Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid (2-3 moodulit); 

7) MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut, Pae 1, Tallinn (65 tundi); 

8) AS Medicum Tervishoiuteenused Koolituskeskus, 61, 13619 Tallinn (65 tundi). 
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5.2. RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu - teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused – 

hindamise alus on järgmine:  

Hindamise alus 

Pakkuja on valmis vajadusel teenust osutama kõikidel nädalapäevadel, sh laupäevad, 

pühapäevad ja riiklikud pühad  

 

6. Statsionaarse õendusabi osutajaga lepingu sõlmimise üle otsustamise hindamise alused 

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

hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Õendusjuhil on õendusalal vähemalt magistrikraad või läbitud Tallinna või Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli poolt pakutav eriõe erialane koolitus pakkumuse esitamise tähtpäeva 

seisuga. 

Eriõe erialase koolituse on läbinud kliiniline õde, vaimse tervise õde, intensiivravi õde või 

terviseõde. 

B. Õendusabi osutamise ruumides on olemas palateid, patsiendi hügieeni- ja puhkeruume 

hõlmav töökorras õe postiga ühendatud personali kutsungi süsteem ja raviasutusel on sõlmitud 

leping süsteemi hooldamiseks 

C. On tagatud ratastooliga ligipääs hoonesse, palatitesse, protseduuri- ning patsientidele 

mõeldud hügieeni- ja puhkeruumidesse 

D. Palatis on olemas toimiv hapniku manustamise võimalus.  

E. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel osutanud 

vähemalt kümnele isikule füsioteraapiateenust (haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 

7050) ja jätkab teenuse osutamist või pakkujal on pakkumuse esitamise tähtpäeva seisuga 

valmidus osutada nimetatud tervishoiuteenust (vastav kirjalik kokkulepe sõlmitud).  

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed füsioteraapiateenuse osutamise kohta, kuid 

pakkuja on osutanud teenust tasulisena, siis esitab ta selle kohta kinnituse ja vastava perioodi 

jooksul teostatud füsioteraapiateenust saanud isikute arvu ja lisab 10 epikriisi, mis kajastavad 

vastava teenuse osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 

F. Pakkuja on teenuse osutamise kohas riigihanke väljakuulutamise otsuse tegemise 

kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu jooksul haigekassa andmekogu andmetel osutanud 

vähemalt kümnele isikule haigekassa tervishoiuteenuste loetelu 8. peatükis nimetatud 

(labor)uuringuid ja jätkab teenuste osutamist või pakkujal on pakkumuse esitamise tähtpäeva 

seisuga valmidus ( osutada nimetatud tervishoiuteenust (vastav kirjalik kokkulepe sõlmitud). 

Kui haigekassa andmekogus puuduvad andmed eelpool nimetatud teenuste osutamise kohta, 

kuid pakkuja on osutanud teenust tasulisena, siis esitab ta selle kohta kinnituse ja vastava 

perioodi jooksul teenust saanud isikute arvu ja lisab 10 epikriisi, mis kajastavad vastavate 

teenuste osutamist (epikriis esitatakse ilma isikuandmeteta). 

 


