
 
 
 

 

 

JUHATUSE OTSUS 

 

28. märts 2018 nr 148 

 

Sihtasutusega Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise lepingu lisa 19 kinnitamine ja 

sõlmimiseks haldurile volituse andmine 

 

 

Otsus tehakse Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri” § 20 

punkti 25 alusel juhatuse liikme Maivi Parve ettepanekul. 

 

1. Kinnitada ravi rahastamise lepingu lisa 19 “Teenuse “Eriarstiabi ja õendusabi osutamine 

kuus” (kood 2294K) rakendamise eritingimused” (lisatud). 

 

2. Käesoleva otsuse punktis 1 kinnitatud ravi rahastamise lepingu lisa rakendada alates 1. 

aprillist 2018. a. 

 

3. Volitada ravi rahastamise lepingu haldurit muutma sihtasutusega Hiiumaa Haigla 

sõlmitud ravi rahastamise lepingut nr 6202214 ja sõlmima otsuse punktiga 1 kinnitatud 

lisa 19.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Rain Laane 

Juhatuse esimees 

 

 

Lisa: Ravi rahastamise lepingu lisa 19 “Teenuse “Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus” (kood 

2294K) rakendamise eritingimused“. 

 

 

 

 

 

 

Koostas: Reet Luts 



Kinnitatud 

Eesti Haigekassa juhatuse  

28.03.2018. a otsusega nr 148 

 

Teenuse „Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus“ (kood 2294K) rakendamise 

eritingimused 

 

1. Tervishoiuteenuse osutaja kohustub tervishoiuteenuste loetelu § 43 lõikes 1 kehtestatud 

tervishoiuteenuse „Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus“ (kood 2294K) rakendamisel osutama 

kindlustatud isikutele tervishoiuteenuseid järgmistel erialadel ja teenuse tüübis: 

 

Teenus Eriala Osutamise sagedus Lisatingimused 

Ööpäevaringne valmisolek   

Erakorraline abi  ööpäevaringselt vähemalt üks 

erakorralise meditsiini 

arst, erakorralise 

meditsiini täiendusõppe 

läbinud arst või eriarst 

Õendus- ja 

ämmaemandusabi 

 ööpäevaringselt õed ja hooldajad 

palatiplokis ning üks 

ämmaemand 

Anestesioloogia  tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

 

Laborimeditsiin  tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

 

Radioloogia  tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

kompuutertomograafia, 

röntgen, ultraheli 

Ambulatoorne eriarstiabi 

 Sisehaigused  tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Üldkirurgia tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Günekoloogia tööajal tagatud, väljaspool 

tööaega kodune valve 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Uroloogia vastuvõtt vähemalt üks päev 

kalendrikuus 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Endokrinoloogia vastuvõtt vähemalt üks päev 

kalendrikuus 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Kardioloogia vastuvõtt vähemalt üks päev 

kalendrikuus 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Dermatoveneroloogia vastuvõtt vähemalt üks päev 

kalendrikuus 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Otorinolarüngoloogia vastuvõtt vähemalt üks päev 

kalendrikuus 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Oftalmoloogia Võimaldada teenuse 

osutamine ITK poolt 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11, ITK 

lepingu Lisa 3B 

 Neuroloogia Võimaldada teenuse 

osutamine PERH´i poolt  

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11, 

PERH lepingu Lisa 3B 

 Ortopeedia Võimaldada teenuse 

osutamine PERH´i poolt 

ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11, 

PERH lepingu Lisa 3B 

Füsioteraapia 

protseduurid 

 vastavalt vajadusele tööajal 

tagatud 

 

Päevaravi ja -kirurgia 

 Üldkirurgia  vastavalt vajadusele ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Günekoloogia vastavalt vajadusele ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 



 Sisehaigused vastavalt vajadusele ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

Statsionaarne eriarsti- ja õendusabi 

 Üldkirurgia ööpäevaringselt ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Sünnitused ööpäevaringselt günekoloog kohapeal kui 

haiglas sünnitaja 

 Günekoloogia, v.a 

sünnitused 

ööpäevaringselt ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Sisehaigused  ööpäevaringselt ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Järelravi ööpäevaringselt ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

 Iseseisev statsionaarne 

õendusabi 

ööpäevaringselt ravijärjekorra aruanne 

vastavalt lisale 11 

Haiguste ennetus 

 Emakakaelavähi varajase 

avastamise projekt 

vastavalt vajadusele tagatud on lisas 8 

kokkulepitu täitmine  

 Noorte reproduktiivtervise 

projekt 

vastavalt vajadusele tagatud on lisas 8 

kokkulepitu täitmine  

 

2. Kindlustatud isikutele on tagatud punktis 1 nimetatud erialadel vähemalt järgmiste teenuste 

osutamine (kus asjakohane): 

2.1. eriarsti vastuvõtud, õe ja ämmaemanda iseseisevad vastuvõtud; 

2.2. laboriuuringud (sh teistelt tervishoiuteenuse osutajatelt tellitud uuringud); 

2.3. radioloogilised uuringud (kompuutertomograafia, röntgen, ultraheli, teiselt tervishoiuteenuse 

osutajatelt tellitud magnetresonantstomograafia ja mammograafia); 

2.4. muud uuringud (EKG, Holteri monitooring, vererõhu ööpäevaringne monitooring, 

südamestimulaatori järelkontroll, ehhokardiograafia, gastroskoopia, KTG, teistelt 

tervishoiuteenuse osutajatelt tellitavad koloskoopia ja neurofüsioloogia); 

2.5. I ja II taseme intensiivravi, intensiivravi protseduurid ja anesteesia; 

2.6. üldkirurgias ja günekoloogias kirurgilised protseduurid ja operatsioonid, sh keisrilõiked ja 

abort. 

 

3. Raviarvete esitamisel punktis 1 nimetatud erialadel lähtub Tervishoiuteenuse osutaja järgmistest 

tingimustest ja ravijuhu mõistest:  

3.1. Tervishoiuteenuse osutaja lähtub ravi rahastamise lepingu (edaspidi leping) lisas 2 sätestatud 

eriarstiabi (punkt 3) ja õendusabi (punkt 4) ravijuhu mõistest ja tingimustest ning lepingu lisas 8 

sätestatud ennetuse projektide ravijuhu mõistest ja tingimustest; 

3.2. koodi 2294K alusel tasu maksmise korral on üks ravijuht eriarstiabi ja õendusabi teenuse 

osutamise kohta üks kord kalendrikuus esitatav statsionaarne raviarve, millele märgitakse 

tervishoiuteenuste loetelu kood 2294K; 

3.3. Haigekassa võtab teenuse „Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus“ (kood 2294K) eest 

kindlustatud isikutelt tasu maksmise kohustuse perioodil 01.04. kuni 31.12.2018. a üle kokku 

üheksa (9) ravijuhu eest kogusummas 1 781 031,51 eurot.  

3.4. Tervishoiuteenuse osutaja koostab osutatud teenuste kohta raviarved vastavalt lepingu lisades 

1, 2 ja 9 kokkulepitule, rakendades raviarvel kõikide tervishoiuteenuse loetelus nimetatud 

teenuste, v.a 2294K (eriarstiabi ja õendusabi teenuse osutamine kuus), 7709 (hemodialüüsi 

seanss), 3071 (haige, surnu ja/või doonorelundi vedu), 3074 (edasi-tagasi vedu parvlaevaga) ja 9. 

peatükis nimetatud teenuste (veretooted), puhul piirhinna koefitsienti (koefitsient 2) 0;  

3.5. teenuste koodidega 7709 (hemodialüüsi seanss), 3071 (haige, surnu ja/või doonorelundi 

vedu), 3074 (edasi-tagasi vedu parvlaevaga) ja 9. peatükis nimetatud teenuste (veretooted) eest 

tasub Haigekassa Tervishoiuteenuse osutajale vastavalt tervishoiuteenuste loetelus sätestatud 

piirhinnale. Tasu maksmise kohustuse võtab Haigekassa kindlustatud isikutelt üle osutatud 

teenuse mahus; 

3.6. kõiki Tervishoiuteenuse osutaja esitatavaid grupeerumisele kuuluvaid raviarveid käsitletakse 

tasumisel DRG eranditena; 



3.7. raviarvele kantakse põhieriala kood lepingu lisa 9 tabeli 1 kohaselt vastavalt osutatud eriala 

teenusele. Teenuse koodiga 2294K kohta esitatud raviarvele märgitakse põhieriala kood V99. 

 

4. Mittekindlustatud isikute vältimatu abi ja teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud 

isikutele vajamineva abi osutamisel punktis 3 sätestatud raviarvete esitamise tingimusi ei 

rakendata. Tervishoiuteenuse osutaja esitab raviarved vastavalt lepingus (lisad 1, 9 ja 10) 

sätestatule. 

 

5. Tervishoiuteenuse osutaja seab eesmärgiks 2018. aastal järgmised tegevus- ja 

kvaliteediindikaatorite sihttasemed: 

5.1 Hiiumaa elanike liikumine eelnevate aastatega võrreldes – osakaal ravijuhtudest, mis 

teostatakse Hiiumaa haiglas või väljaspool maakonda. Eesmärk: proportsioon jääb samaks (vt 

indikaatorite kirjeldus1); 

5.2 punktis 1 ja 2 kirjeldatud teenuste kasutus eelnevate aastatega võrreldes. Eesmärk: kasutus 

jääb samale tasemele või väheneb, sh võtta eesmärgiks vähendada tarbetuid operatsioonieelseid 

uuringuid (vt indikaatorite kirjeldus); 

5.3 teistese tervishoiuteenuse osutajate juurde edasisuunamiste arvu muutus (raviarvel 

suunamise tunnus) eelnevate aastatega võrreldes. Eesmärk: edasisuunamiste arv ei suurene;  

5.4 kiirabi väljakutsete ja perearsti vastuvõttude arvu muutus Hiiumaal eelnevate aastatega 

võrreldes. Eesmärk: kiirabi väljakutsete arv ei kasva, perearsti vastuvõttude arv jääb vähemalt 

samale tasemele või kasvab; 

5.5 statsionaarsete ravijuhtude arvu muutus eelnevate aastatega võrreldes. Eesmärk: püsida 

samal tasemel või vähendada välditavaid hospitaliseerimisi (vt indikaatorite kirjeldus);   

5.6 statsionaarse ravijuhu kestuse muutus aktiivravis, järelravis ja õendusabis eelnevate 

aastatega võrreldes. Eesmärk: ravijuhu kestus jääb samale tasemele või lüheneb;  

5.7 operatsioonijärgne 30 päeva erakorraline rehospitaliseerimine eelnevate aastatega 

võrreldes. Eesmärk: tulemus jääb samale tasemele või jõuab üldhaiglate keskmisele tasemele (vt 

indikaatorite kirjeldus);  

5.8 ambulatoorsete vastuvõttude arvu muutus eelnevate aastatega võrreldes. Eesmärk: püsida 

samal tasemel (põhjendatud vajadusel suureneda) või vähendada välditavaid ambulatoorseid 

eriarsti vastuvõtte (vt indikaatorite kirjeldus);  

5.9 Hiiumaa elanike hinnangud tervishoiuteenuste kättesaadavusele jäävad samale tasemele 

või paranevad. Haigekassa mõõdab elanike rahulolu baastaset 2018. a II kvartalis (tulemused 

juulis) ning edaspidi kord kvartalis.  

 

6. Haigekassa kontrollib käesoleva lepingu lisa punktides 1 ja 2 kokkulepitud nõuete täitmist 

vähemalt kord kvartalis. 

  

7. Haigekassal on õigus nõuda leppetrahvi kuni 5000 eurot, kui Tervishoiuteenuse osutaja ei taga 

punktis 1 nimetatud erialadel korduvalt nõutud tingimustel teenuse osutamist.  
 

                                                      
1 Haigekassa kasutatavad indikaatorite kirjeldused on leitavad: https://www.haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-

kvaliteet/indikaatorite-raport-ja-aruanded 

 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet/indikaatorite-raport-ja-aruanded
https://www.haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet/indikaatorite-raport-ja-aruanded

