
 
 
 

 
  

JUHATUSE OTSUS 

3. september 2021 nr 336 

Insuldi juhtprojekti arendusprojektide viienda ja kuuenda kvartali aruande 

heakskiitmine, juhatuse 09.08.2019 otsuse nr 422 „Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti 

arendusprojektide toetamise korra ja taotlusvormi kinnitamine“ ja juhatuse 12.02.2020 

otsuse nr 61 „Insuldi juhtprojekti arendusprojektidele toetuse andmine teises voorus“ 

muutmine 

Otsus tehakse lähtudes haigekassa põhikirja § 20 punktist 25, juhatuse 12.02.2020 otsusest nr 61 

„Insuldi juhtprojekti arendusprojektidele toetuse andmine teises voorus“ ja juhatuse 09.08.2019 

otsuse nr 422 „Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide toetamise kord“ punktidest 

9.2, 10.3 ja10.4 juhatuse liikme Maivi Parve ettepanekul. 

1. Kiita heaks toetuse saajate viienda ja kuuenda kvartali aruanded. 

2. Toetuse saajatel esitada haigekassale arved 30.06.2021 seisuga kasutatud ja välja makstud 

toetuse summade vahe kohta. 

3. Muuta juhatuse 09.08.2019 otsusega nr 422 kinnitatud ja juhatuse 18.02.2021 otsusega nr 85 

muudetud „Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide toetamise kord“ järgnevalt: 

3.1. punktis 2.1. täpsustatakse ja täiendatakse toetatavaid tegevusi ja sõnastatakse see 

järgnevalt: „2.1. Toetatav tegevus on uudsete lahenduste väljatöötamine, testimine, 

hindamine ja kasutuselevõtt insuldipatsiendi raviteekonna korralduses.”; 

3.2. punktis 2.2. laiendatakse toetatava tegevuse sihtrühma kõigi insuldipatsientideni, mitte 

hõlmates ainult isheemilise insuldi patsiente ja lisatakse veel osa patsiente ning 

sõnastatakse see järgnevalt: „2.2 Toetatava tegevuse sihtrühm on insuldi ja transitoorse 

isheemilise ataki (TIA) patsiendid ning nende lähedased.”; 

3.3. punktis 3.8. pikendatakse projektide teist vooru ühe aasta võrra ja sõnastatakse see 

järgnevalt: „3.8. Teise vooru tegevuste teostamise periood on maksimaalselt 36 kuud 

alates teise vooru taotluste esitamise tähtpäevast kuni 2022. aasta 31. detsembrini.”; 

3.4. kinnitada kord uue terviktekstina (lisa 1). 

4. Täiendada juhatuse 12.02.2020 otsuse nr 61, muudetud juhatuse 18.02.2021 otsusega nr 85 

punkti 1.4. ja sõnastada see järgnevalt:  

„1.4. Toetuse saajatel esitada haigekassale aruanded kvartalile järgneva kuu 16-ndaks 

kuupäevaks. Esimene aruanne esitada 16. aprilliks 2020 perioodi jaanuar kuni märts kohta. 

Neljanda kvartali aruande haigekassale esitamise tähtaeg on 29.01.2021. Viienda ja kuuenda 

kvartali aruanne koos lisaga eelarve kasutamise kohta 01.01.2021-30.06.2021 esitada 

haigekassale 16. juuliks 2021. Seitsmenda ja kaheksanda kvartali aruanne perioodi 

01.07.2021-31.12.2021 kohta koos lisadega eelarve kasutamise ja tulemuste kohta ning 2022. 

aasta projektiplaaniga esitada haigekassale 21. jaanuariks 2022.“ 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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