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Sügisel 2022 vaktsineeritakse järgmisi sihtgruppe

Hooldekodude ja erihooldekodude elanikud

60+ elanikkond (1962 sündinud ja vanemad)

rasedad

Lapsed 6 kuud kuni 7 eluaastat k.a 

üle 8-aastased lapsed ja kuni 19 aastased k.a, kellel on 
terviseseisundi tõttu kõrgenenud risk raskeks haigestumiseks 
(südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, 
immuunpuudulikkus, diabeet ja obstruktiivne kopsuhaigus)
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Vaktsiinide pakkumine

Gripi vaktsiini pakkumise teeb Haigekassa 

Enne pakkumuste saatmist edastame teile ka vastava sisuga teavituse.

Pakkumuse aluseks on hooldekodu tegevusloal olev voodite arv.

Edastatud pakkumust on võimalik vastavalt tegelikule vajadusele kas suurendada või 
vähendada

Kui vaktsineerimise viib läbi perearst, siis ka tema saab oma nimistu patsientide 
vaktsineerimiseks tehtud pakkumust vastavalt hoolekande asutuse  vajadustele muuta
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Milline näeb pakkumine välja 

• Pakkumine saabub teile aadressilt teavitus@vaktsiinitarned.ee

• Pakkumise saadame teenuse osutaja lepingulisele mailiaadressile.

• Pealkirja real – Tervisekassa vaktsiinitarned: vaktsiini pakkumus 
seisuga /kuupäev/

mailto:teavitus@vaktsiinitarned.ee
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Andmete muutmine
Koguse muutmine

Siin saate kogust 

kas suurendada 

või vähendada

Nt. Vaktsineerime lisaks 20 

töötajat
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Andmete muutmine
Aadressi muutus
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Andmete muutmine
Tellimuste viimine ühele aadressile
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Andmete muutmine
Kontakt andmed

Tellimuse kinnitaja  peab olema Terviseameti tervishoiutöötajate registris registreeritud antud 

asutuses töötava arsti või õena

Telefoni number – Kontakttelefon kullerile ühenduse võtmiseks
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Peale seda kui oleme omaltpoolt tellimused üle vaadanud, saate tavapärase Terviseameti poolse tellimuse kinnituse
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Tarnepäevad

Esmaspäev Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa

Teisipäev Tallinna ja Harjumaa

Kolmapäev Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa

Neljapäev Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Valgamaa ja Viljandimaa

Reede Põlvamaa, Tartumaa, Võrumaa ja Jõgevamaa
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Vaktsineerimise kodeerimine arvele 
kui hoolekandeasutusel on õendusteenuse leping haigekassaga

• Hoolekandeasutuse klientide gripivastane vaktsineerimine on pearaha sisene tegevus.

Rahastamise allikas OR

Ravitüüp  20

konto  71600014(õendusteenus üldhooldekodus)

Teenus 9134 Immuniseerimine

• sihtrühma kuuluvate töötajate gripivastase vaktsineerimise eest tasutakse teenuse osutajale raviarve alusel koodiga 3089 (ühe
inimese vaktsineerimine) koefitsiendiga 0,93 (hind 6,78). 

Rahastamise allikas RA

Ravitüüp 20

konto  71600014 (õendusteenus üldhooldekodus)

Teenus 3089

Teenuse koefitsient 0,93
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Vaktsineerimise kodeerimine raviarvele
kui hoolekandeasutusel puudub õendusteenuse leping HK-ga ja vaktsineerimise viib 
läbi koduõendusteenuse osutaja
• Hoolekandeasutuse klientidele tehtud gripivastase vaktsineerimise eest, tasutakse koduõendusteenuse osutajale raviarve alusel

koodiga 3096 (üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine), hinnaga 7.29

Ravitüüp 20

konto  71600020(Gripi vaktsineerimine õendusabi)

Teenus 3096

• Sama hooldekodu sihtrühma töötajate gripivastase vaktsineerimise eest tasutakse teenuse osutajale raviarve alusel koodiga 3089 
(ühe inimese vaktsineerimine) hinnaga 7.29 

Ravitüüp 20

konto  71600020(Gripi vaktsineerimine õendusabi)

Teenus 3089
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Vaktsineerimise kodeerimine raviarvele

kui hoolekandeasutusel puudub õendusteenuse leping HK-ga ja vaktsineerimise viib 
läbi perearst
• Hoolekandeasutuse klientidele tehtud gripivastase vaktsineerimise eest, juhul kui hooldekodul puudub õendusteenuse osutaja, 

tasutakse raviarve alusel koodiga 3096 (üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine), hinnaga 7.29

Rahastamise allikas PA

Ravitüüp 1

Teenus 3096

Gripivaktsiini manustamine tuleb dokumenteerida sarnaselt teistele vaktsineerimistele, täita 
immuniseerimisteatis ning edastada see tervise infosüsteemi. 
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Kontaktid

• Kui on küsimusi seoses pakkumise või vaktsiinide tellimisega

vaktsineerimine@haigekassa.ee

• Kui on küsimusi seoses kodeerimisega

oendus@haigekassa.ee

mailto:vaktsineerimine@haigekassa.ee
mailto:oendus@haigekassa.ee
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Ilusat sügist ja olgem terved!


