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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS 

1. Taotluse algataja 

Organisatsiooni või ühenduse nimi Eesti Haigekassa 

Postiaadress Lembitu 10, Tallinn 10114 

Telefoni- ja faksinumber 6 208 430, faks 620 8449 

E-posti aadress info@haigekassa.ee 

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi 

ning kontaktandmed 

Kersti Esnar, kersti.esnar@haigekassa.ee , 6 208 334 

Sirje Vaask, sirje.vaask@haigekassa.ee, 620 8455 

 

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed) 

2.1. Teenuse nimetus Koolitervishoiuteenus 

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus  

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

teenuse korral  

Koolitervishoiuteenus, kood 3081 

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus, kood 3082 

2.3. Kohaldamise tingimus(ed) Vastavalt tervishoiuteenuste loetelu paragrahv 6 lõikele 3 - Koodidega 

3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse 

koefitsienti 0,94, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- 

või töönõustamisteenus.  

2.4. Ettepaneku eesmärk  Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu
1
 

 Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine
2
     

 Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine
3
 

 Teenuse nimetuse muutmine
4
 

 Teenuse kustutamine loetelust
5
 

 Teenuse omaosaluse määra muutmine
6
 

 Muu (selgitada)   

2.5. Peatükk loetelus, kus teenus  Üldarstiabi                                

                                                           
1
 Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole 

võimalik/vajalik täita. 

2
 Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse, 

täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava 

välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi 

maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 3 ning 10.1. 
3
 Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta, 

miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. 
4
 Täidetakse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise 

vajalikkuse kohta. 
5
 Täidetakse taotluse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta. 

6
 Täidetakse punktid 1-3, 7, 11 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta. 
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peaks sisalduma  Ambulatoorne eriarstiabi          

Meditsiiniseadmed ja ravimid  

Statsionaarne eriarstiabi 

Uuringud ja protseduurid 

Operatsioonid 

Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid   

Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

Hambaravi 

Kompleksteenused 

Ei oska määrata/ Muu (selgitada)  

      

 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 100. „Koolitervishoiuteenuse osutamise õigus“ on  

enne 2010. aasta 1. septembrit koolitervishoiuteenust osutavatel arstidel õigus jätkata 

koolitervishoiuteenuse osutamist, mille hulka kuuluvad alates 2010. aasta 1. septembrist ainult õe 

tegevused, kuni 2014. aasta 31. augustini. 

Koolitervishoiuteenuse  tegevusjuhendit uuendati Eesti Õdede Liidu töörühma poolt koostöös Eesti 

Haigekassaga 10.2012, juhend on kooskõlastatud Eesti Õdede Liidu poolt. Tunnustatud tegevusjuhend 

on vastavalt koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingule töö teostamise aluseks ja kättesaadav 

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/koolioe_noustamise_juhend_2012.pdf 

 

Koolitervishoiu piirhinda on arvestatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus, mis vastavalt 

juhendile keskmise mahuga täistööaja kohta (600 õpilase kohta) on 8 tundi/kuus (11 kuul aastas), 

piirhinda on arvestatud selleks tegevuseks arsti tööjõuressurss. 

 

Vastavalt juhendile peaks nõustamine toimuma sama tasemega spetsialistide vahel (õde-õde) kui 

nõustaja töökogemus ja pädevus on tööandja poolt määratletud piisavaks viimaks läbi vastava töötaja 

nõustamisprotsessi. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ning tegevusjuhendi alusel tuleb haigekassa hinnangul nimetatud 

kulu tervishoiuteenuste piirhindades edaspidi korrigeerida. Vastavalt juhendile tuleb arvestada 

nõustaja ressurss õe ressursina ning nõustamisvajadus on 10 kuul aastas (puhkusekuul 

töönõustamisvajadust ei ole). 

Kui nimetatud kulu tervishoiuteenuste piirhindades korrigeerida, kaasneb ravikindlustuse eelarvele 

vahendite efektiivsem kasutus, tuues kaasa kulude kokkuhoidu ligikaudu 155000 € aastas. 

Vastavalt tuleb ka üle vaadata tervishoiuteenuste loetelu paragrahv 6 lõige 3 „Koodidega 3081 ja 3082 

tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,94, kui teenuse osana ei ole 

tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus“ – olev koefitsient. 

 

4. Esitamise kuupäev 15.01.2014 

5. Esitaja nimi ja allkiri Mari Mathiesen 
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