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Teenuse osutamine
Kes teenust tänasel päeval osutavad? 

• HVA haiglad

• Erapartnerid 

• Perearstid ja –õed

• Koolitervishoid
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Tubakast loobumise nõustamise teenus
Mis on oluline teada?

• Sihtrühm – kõik tubaka-, e-sigareti ja kuumutatava sigareti tarvitajad või muul viisil nikotiini 
sõltuvuslikud tarvitajad

• Osutatakse visiiditasuta

• Ka kindlustamata isikutele

• Saatekirjanõuet ei ole, vajalik eelregistreerimine

• Esmakordne nõustamine on kontaktvastuvõtt ja kestab vähemalt 45 minutit 
(lubatud ka kombineeritud nõustamist kahe nõustaja poolt (arst ja õde/ämmaemand või 
tugispetsialist), kui teenuse osutamise aeg ei muutu)

• Järgnevad seansid võivad toimuda ka telefoni, e-maili või video vahendusel kestusega 15 minutit
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Kellel on õigus teenust 
osutada?

• Tubakast loobumise nõustamiskoolituse 
läbinud: 

- arst

- õde

- ämmaemand

• vajadusel koostöös koolituse läbinud 
tugispetsialistidega: füsioterapeut, logopeed, 
psühholoog, tegevusterapeut. 



HVA haiglad ja erapartnerid
Tubakast loobumise nõustamise teenus
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Teenuse osutamiseks vajalikud sammud

• Ravi rahastamise lepingu nõuete täitmine 

- RRL lisa 8 ehk ennetuse lisa

• Erapartner esitab teenuse osutamiseks ja ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks taotluse

- taotluste esitamise tähtajad  15. mai ja 15. november

- leping sõlmitakse kuni viieks aastaks. 

HVA ja erapartnerid

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/ravi-rahastamise-lepingute-tuuptingimused
https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/tubakast-loobumise-noustamise-leping
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Raviarve esitamine
HVA ja erapartnerid

• Tervishoiuteenuse tüüp 14 (ennetus)

• Lepingu eriala: 71100115

• RHK-10 diagnoosikood:

Z72.0 – Tubaka tarvitamine
F17.25 – Tubaka tarvitamise sõltuvus; aine pidev 
tarbimine) – lubatud kodeerida vaid arsti poolt osutatud 
teenuse korral. 

• Lubatud teenusekoodid: 

Vastavalt teenuse osutajale, nt 
arsti vastuvõtu korral – 3002, 3004, 3201, 3222
õe vastuvõtu korral – 3035, 3206, 3227
ämmaemanda vastuvõtu korral – 3112, 3208, 3229



• Esmasel nõustamisel 
(kestusega vähemalt 45min)

- kantakse raviarvele teenuse kood 2x 

- on lubatud kombineerida vastuvõttu kahe 
nõustaja poolt, kui osutatud teenuse aeg ei 
muuta. 
Sellisel juhul kodeeritakse teenuseid 
ühekordselt vastavalt teenuse osutajale. 

• Ravikindlustusega hõlmamata isiku raviarve

- Statistiline kood 9405 (Ravi rahastamise 
lepingu lisa 20) 

HVA ja erapartnerid
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HVA ja erapartnerid

Kuidas meil sellel aasta läinud on? 
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HVA ja erapartnerid

Teenuse osutamise visuaal

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjYzZDg5ZWMtYmU2ZC00ZjI3LTg4NjktN2QwZDVkMDUwMjljIiwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBiMzkwMzEzYWIxMyIsImMiOjh9


Perearstid ja koolitervishoid
Tubakast loobumise nõustamise teenus
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Teenused tervishoiuteenuste loetelus

Alates 01.07.2022

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind eurodes

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane 

nõustamine (50 min)

3119 24,20

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise 

nõustamine (15 min)

3120 8,68

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise 

kaugnõustamine (15 min)

3232 8,68

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise 

videonõustamine (15 min)

3233 8,68
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Raviarvete edastamine

• Tervishoiuteenuse tüüp: 1 (ambulatoorne)

• RHK-10 diagnoosikood:

Z72.0 – Tubaka tarvitamine
F17.25 – Tubaka tarvitamise sõltuvus; aine pidev 
tarbimine) – lubatud kodeerida vaid arsti poolt 
osutatud teenuse korral. 

• Lubatud teenusekoodid: 

Vastavalt kasutusele, nt 
3119, 3120, 3232, 3233.

Esmatasandil
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Raviarve esitamine
Koolitervishoius

• Tervishoiuteenuse tüüp 13 (Koolitervishoid)

• Lepingu eriala: 771100008- Tubakast loobumise 
nõustamine koolitervishoius

• RHK-10 diagnoosikood:

Z72.0 – Tubaka tarvitamine

• Lubatud teenusekoodid: 

Vastavalt kasutusele, nt 
3119, 3120, 3232, 3233.
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Koolitatud arstid ja õedAlates 01. juulist 2022 teenust osutatud:

• Koolitusi tehtud alates 2005 aastast.

• Esmatasandil 56 perearsti/pereõde

Kui suur on võimekus koolitervishoius?

Tartu maakond- kopsuvähi sõeluuringu pilootprojekt



Täname
tähelepanu eest!

Küsimuste korral 

Eriarstiabi

reet.luts@tervisekassa.ee

Esmatasand ja koolitervishoid

silja.vanaisak@tervisekassa.ee

mailto:reet.luts@tervisekassa.ee
mailto:silja.vanaisak@tervisekassa.ee

