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Siin saadaval erinevad blanketid

Piiriülene vajaminev arstiabi

• Ühes EL liikmesriigis ravikindlustust omavad inimesed
saavad teises liikmesriigis oleku ajal tekkinud
terviseprobleemide korral vajaminevat arstiabi ja seda
võrdsetel tingimustel selle maa kindlustatud isikutega
• Isikule kehtivad samad omavastutustasud (visiiditasu,
voodipäevatasu, soodusravimite omaosalus jm), mis
kohalikule kindlustatulegi.

• Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis
viibimise ajal ning tervishoiuteenuse vajadus peab
olema meditsiiniliselt põhjendatud. Seda, kas tegemist
on vajamineva arstiabiga, otsustab arst, kes peab arvesse
võtma teises liikmesriigis viibimise kestust ja
tervishoiuteenuse olemust
• Vajamineva abi alla kuuluvad ka rasedusega seotud
visiidid ja sünnitamine perekondlikel põhjustel.
Krooniliste haiguste puhul neerudialüüs, hapnikuravi,
astma eriravi, kemoteraapia (peab olema eelnev kokkulepe
tehniliseks valmisolekuks)
• Vajaminevat arstiabi saavad osutada ainult riiklikud
raviasutused, Eestis EHK lepingupartnerid
• NB! Soovitage oma patsientidele alati teha lisaks
reisikindlustus!

Praktilised nõuanded vajamineva arstiabi
osutamisel
1. EL liikmesriigis kindlustatu puhul on tervishoiuteenuse osutamise
aluseks järgmised kindlustust tõendavad dokumendid (edaspidi
KTD), millest tuleb teha koopiad saatmiseks haigekassasse ning
säilitamiseks ravidokumentatsioonis:
• Euroopa ravikindlustuskaart
• Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat

2. Jälgida kaardi kehtivusaega
Raviarvete täitmisel tuleb jälgida, et kindlustust tõendavale
dokumendile kantud kehtivuse periood peab katma vähemalt
teenuse osutamise alguse kuupäeva

Praktilised nõuanded vajamineva arstiabi
osutamisel
3. Raviarvele ja väljastatud retseptile tuleb kindlasti kanda
KTD-l olev isikukood ja riigiks märkida kindlustaja maa
(ei tohi kasutada meie väljarändajate korral Eesti
isikukoodi ning märkida kindlustajaks maaks Eestit)
4. Soodusretsepti koostamisel soodustuse tekkimiseks
tuleb retseptile kanda kõik KTD-lt saadavad andmed
(riik, nimi, sünniaeg, isikukood, asutuse kood, dokumendi
liik, kaardi nr, kehtiv kuni)
5. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud nõudma
patsiendilt küsimustiku täitmist. Koopia sellest
edastatakse haigekassasse, originaal jääb tervisekaarti

Praktilised nõuanded arstile plaanilise arstiabi
osutamisel Eestis kindlustamata patsiendile
1. Jälgida, et teie poolt kehtestatud tasuliste teenuste hinnad oleksid
võrdsed kõigile. St kindlustamata Eesti kodanik, väljarännanud
eestlane (võimalik, et teie endine patsient), lätlane, inglane jt - kõik
maksavad võrdselt
2. Selleks, et kirjutada täishinnaga retsepti tuleb retseptile kanda
ainult nimi, riik, isikukood, sünnikuupäev ja sugu. Kui täidate enam
välju, ei saa täishinnaga retsepti.
3. Patsient saab teilt kaasa raviarve, kus peal kõik osutatud teenused
koos hindadega ja maksmist tõendava dokumendi. Nende alusel saab
oma kindlustusorganisatsioonilt hiljem raha tagasi

Töövõimetusleht - E115 ja E116 haigushüvitise
väljamaksmiseks

• Raviarstil tuleb täita vormil E116 3., 4., ja 5. väli. Palume
täita vorm trükitähtedega. Kindlasti tuleb lisada oma pitsat
ja allkiri 4. välja juurde!

• Täidetud vorm saata posti teel Eesti Haigekassa Pärnu
osakonda aadressil Lai 14, 80010 Pärnu. Haigekassa töötaja
täidab vormil E116 1., 2. ja 8. välja ja teeb juurde vormi E115
ning haigekassa saadab mõlemad vormid patsiendi poolt
tehtud taotlusel näidatud adressaadile
• Välisriigi kindlustatule võivad perearstid väljastada ka
haigestumise tõendamiseks tervisetõendi või töövõimetuslehe.
(teise EL liikmesriigi nõudmisel tuleb täita siiski vorm E116).

Plaaniline ravi RaKS §271 lg 1 alusel HK tasub kogu ravikulu
Patsiendil tuleb taotleda haigekassalt eelluba, see antakse, kui
on täidetud kõik järgnevad kriteeriumid:
1. taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivseid
tervishoiuteenuseid ei saa kindlustatud isikule Eestis
osutada;
2. taotletav teenus on isikule meditsiiniliselt näidustatud;
3. taotletav teenus on tõendatud meditsiinilise efektiivsusega;
4. taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise
tõenäosus on vähemalt 50%.
Hinnangu kriteeriumitele annab Eesti arstidest (vähemalt 2
eriarsti, neist 1patsiendi raviarst) koosnev konsiilium,
haigekassa langetab otsuse arstliku konsiiliumi otsuse alusel.
Ravi peab toimuma riiklikkusse süsteemi kuuluva EL
liikmesriigi raviasutuses.

Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius
Kindlustatud isik võib minna teise EL liikmesriiki, et saada seal
plaanilist ravi, mille eest tasub ise ning taotleda pärast seda
haigekassalt rahalist hüvitist (tagasimakse avalduse vorm
haigekassa kodulehel).
Võib minna nii riiklikusse kui erameditsiini asutusse
Hüvitatakse üksnes nende tervishoiuteenuste, ravimite ja
meditsiiniseadmete maksumus, mida on õigus saada haigekassa
kulul Eestis.

Eelnevalt võib esitada infopäringu (avalduse vorm haigekassa
kodulehel) teave saamiseks kas välisriigis soovitud
tervishoiuteenus kuulub hiljem hüvitamisele, milline on hüvitise
ligikaudne suurus, saatekirja vajalikkus jm

Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius
Eestist teise EL liikmesriiki ravile mineval patsiendil peab kaasas
olema kas perearsti või eriarsti saatekiri (vastasel juhul hiljem
tasutud ei saa) sama korra kohaselt nagu Eestiski. st, et ilma
saatekirjata saab minna järgnevate spetsialistide
konsultatsioonile:
Psühhiaater
Günekoloog
Naha-ja suguhaigustearst
Silmaarst
Tuberkuloosiarst
Trauma korral ortopeed ja kirurg
Kui välisriigis olles suunatakse edasi teise eriarsti juurde
Välisriigis õppivad õpilased/üliõpilased

Tervishoiuteenuse osutamine pagulastele
• Kui pagulasele, staatusega rahvusvahelise kaitse saaja on antud
PPA poolt tähtajaline elamisluba ja ta saab Eesti isikukoodi, siis
võib ta olla Eesti Haigekassa kindlustatu üldistel alustel kui tema eest
makstakse sotsiaalmaksu (käib tööl, arvel töötuna, laps, rase jm) ning
tal on õigus kõikidele arstiabi teenustele. Kui tema eest
sotsiaalmaksu ei maksta on tegemist ravikindlustuseta isikuga ning
talle on tagatud ainult vältimatu abi (kiirabi, EMO teenused,
haiglaravi kui tegemist on vältimatut abi eeldava seisundiga), muul
juhul tasub teenuse eest ise.
• Kui tegemist on varjupaigataotlejaga, siis tal ravikindlustust ei ole
ning vastavalt seadusele peab tervisekontrolli ja vajaliku
tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagama majutuskeskus (st riik
maksab). Majutuskeskusel on lepinguline tervishoiuteenuse osutaja,
kes teenust osutab. Perearstid ei ole kohustatud neile eraldi
tervishoiuteenust osutama või eelisjärjekorras kohtlema.

Ravimite erandkorras kompenseerimine
Haigekassa kompenseerib erandkorras järgnevaid
ambulatoorselt (kodus iseseisvalt) kasutatavaid ravimeid:
• 90% soodustusega (kalendriaastas max 1215 €) ravimeid,
millel puudub Eestis kehtiv müügiluba
• 100% soodustusega (kalendriaastas max 35 000 €)
harvaesinevate haiguste (http://www.orpha.net) korral
ravimeid, mis on kantud soodusravimite nimekirja, kuid
teistel tingimustel (näiteks teise diagnoosiga) või millel
puudub Eestis kehtiv müügiluba. Harvaesinevate haiguse
korral eritoidud, mis mõjutavad otseselt haiguse kulgu;
Kaasasündinud harvaesinevate ainevahetuse häirete raviks
kasutatavad toidulisandid.
Nii 90% kui 100% soodustuse korral kompenseeritakse
ravimit kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

Ravimite erandkorras kompenseerimine
Vajalikud on kindlustatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus + raviarsti
põhjendus haigekassale.
1. Patsiendi taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
• isiku ees-ja perekonnanimi
• isikukood
• isiku kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-mail)
• taotletava ravimi nimi
2. Raviarsti põhjendus taotletava ravimi erandkorras
kompenseerimise kohta
www.haigekassa.ee/sites/default/files/Blanketid/Blanketid2016/ra
viarsti_taotlusvorm_2016.pdf
• Ravimiameti poolt kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite
toimeained http://ravimiamet.ee/m%C3%BC%C3%BCgiloataravimite-toimeained
• HK saadab otsuse kompenseerimise kohta nii patsiendile kui ka
arviarstile
• NB! Ravimi Koodikeskuse kood

Kontaktid
info@haigekassa.ee
Klienditelefon 669 6630 või infotelefon 16363
(tööajad E–R 8.30–16.30)
www.haigekassa.ee
malle.vahtra@haigekassa.ee
603 3661

Tänan!
Eesti Haigekassa kliendisuhtluse osakond
Kliendisuhtluse_osakond@haigekassa.ee

