
        
            

 

JUHISED ja SELGITUSED MEDITSIINISEADMETE MÜÜMISEKS LÄBI 

RETSEPTIKESKUSE 

 

Apteek müüb Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu (edaspidi meditsiiniseadmete loetelu) kantud 

meditsiiniseadmeid meditsiiniseadme kaardi alusel (edaspidi ka kaart). 

Sotsiaalministri 15.12.2011. a määrus nr 60 Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja 

meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord 
 

Alates 2002. aastast kuni tänaseni on meditsiiniseadme kaart vormistatud paberile. 1. oktoobrist 2012. 

aastast planeerib haigekassa üle minna digitaalsele meditsiiniseadme kaardile ja meditsiiniseadme kaart 

vormistatakse digitaalselt retseptikeskuses sarnaselt digitaalsele ravimiretseptile.  

Põhimõtteliselt muutub digitaalsele kaardile üleminekuga ainult kaardi vorm, sisu ja tingimused 

meditsiiniseadme müümisel ja hüvitamisel jäävad endiseks. Nii nagu paberil kaardi korral, vormistatakse 

ka digitaalne kaart meditsiiniseadme rühmale ning konkreetse pakendi ostab isik Apteegist või Müüjalt 

(ravimitega võrreldes võib siin paralleeli tuua toimainepõhise ravimiretseptiga).  

 

Digitaalse kaardi vormistamisel moodustatakse alati kaks dokumenti: meditsiiniseadme kaart ja kaardiga 

seotud meditsiiniseadme müümiseks vajalik abidokument - meditsiiniseadme retsept (edaspidi ms 

retsept).  

Apteek näeb ja müüb isiku ms retsepte, millele on kuvatud kõik vajalikud kaardi andmed (vt all „ Juhis 

meditsiiniseadme müügiks läbi retseptikeskuse“), sealhulgas ka välja ostmata limiitkoguse jääk. Kui 

isikul jääb retsepti realiseerimise järgselt veel limiitkogust kaardile alles, tekib süsteemi uus 

väljakirjutatud staatusega ms retsept. Ms retsepte genereeritakse kasutamata limiidijäägi ostmiseks seni, 

kuni kogu perioodi limiit on välja ostetud või kuni kaardi kehtivus lõpeb. 

Teadmiseks, et kui isikul jääb limiidiperioodi lõpus osa meditsiiniseadmete jääki ostmata, siis see ostmata 

jääk järgmisse limiidiperioodi edasi ei kandu, vaid jääbki realiseerimata.  

Limiidiperioodi (poolaasta, aasta) vahetumise ajal tekib kehtiva meditsiiniseadme kaardi alusel uude 

limiidiperioodi ms retsept uue algse limiidiga ja kõik kordub kuni kaardi kehtivuse lõpuni.  

 

Muutused apteegile paberil kaardi asendumisel digitaalse kaardiga on järgmised: 

 Kasutamata limiidijääki ei pea arvutama kaardi kannete alusel käsitsi, see on ms retseptil olemas. 

 Toimingud meditsiiniseadmete müümisel tehakse sarnaselt ravimitele läbi retseptikeskuse ja 

andmeid müüdud pakendite kohta ei pea kirjutama enam paberil kaardile. 

 Koondarvete ja müügiandmete edastamine haigekassale toimub sarnaselt ravimitele läbi 

retseptikeskuse ja apteek ei pea omama enam kahte infosüsteemi (TORU suletakse). 

 

Meditsiiniseadmete loetelus olevate meditsiiniseadme pakendite müük retseptikeskuse kaudu ei erine 

ravimi müügist läbi retseptikeskuse v.a. see, et: 

 apteek ei digitaliseeri ega muuda meditsiiniseadme kaarte ega sellega seotud ms retsepte, vaid 

ainult müüb olemasolevaid.  

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011013
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011013


 

Juhis meditsiiniseadmete müügiks läbi retseptikeskuse 

 

Autentimine retseptikeskuse kaudu meditsiiniseadme müügiks toimub samal aadressil ja viisil, mis 

ravimite puhul. 

 

Sarnaselt ravimiretseptidele tuleb isikule vormistatud ms retseptide leidmiseks sisestada järgmised 

andmed: 

- Patsiendi isikukood  

- Ostja isikukood 

- Retsepti koostamise ajavahemik (alguskuupäev ja lõppkuupäev)  

Ms retsepti alguskuupäevaks on alati meditsiiniseadme kaardi koostamise kuupäev, mis seega peab jääma 

retsepti koostamise ajavahemikku. 

Isiku retseptide valikusse tulevad nii ravimi kui ka meditsiiniseadme retseptid. Ms retseptid leiab numbri 

(9-ga algav nr) ja meditsiiniseadme rühma nimetuse järgi. 

 

Isiku ms retsepti avamisel näeb apteek järgmisi kaardi andmeid: 

Meditsiiniseadme retsepti number (9-ga algav number) 

Retsepti liik: meditsiiniseadme retsept 

Kaardi/retsepti väljakirjutamise kuupäev  

Väljastaja raviasutuse ja arsti andmed (sarnaselt ravimiretseptile) 

Isiku kohta sisestatud andmed v.a. diagnoos (sarnaselt ravimiretseptile) 

Retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number  

Meditsiiniseadme kaardi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp) 

Meditsiiniseadme limiidiperioodi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp) 

Meditsiiniseadme rühm (kood ja meditsiiniseadme rühma nimetus) 

Meditsiiniseadme hüvitamise tingimus (kood ja hüvitamise tingimuse nimetus) 

Meditsiiniseadme limiitkogus (vastavalt määruses kehtestatule ühe limiidiperioodi maksimaalne 

limiitkogus) 

Meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on antud limiidiperioodil veel välja 

ostmata) 

Meditsiiniseadme hüvitamise määr (protsent meditsiiniseadme pakendi piirhinnast, mis tasutakse 

haigekassa poolt) 

Viimase müüdud meditsiiniseadme pakendi kood ja nimetus 

MS retsepti realiseerimiseks tuleb sisestada andmed müüdava meditsiiniseadme kohta: 

- Meditsiiniseadme pakendi koodikeskuse kood  

- Müüdavate pakendite arv 

- Ühe pakendi hind ehk piirhind 

- Haigekassa poolt hüvitatav summa ja isiku poolt makstav summa 

 

Koondarve ja müügiandmete esitamine: 

Tegevused koondarve esitamisel on samad, mis ravimiretseptide koondarve esitamisega.  

 Koondarve tüübiks tuleb valida MR. 



 

 

MIS MUUTUB ALATES 1. OKTOOBRIST 2012 ? 

 

1. Haigekassa digitaliseerib kõik kehtivad paberil meditsiiniseadme kaardid 1. oktoobriks 2012.a. 

2. Alates 1. oktoobrist vormistatakse kõik uued meditsiiniseadme kaardid digitaalselt retseptikeskuses ja 

paberkaarte enam ei väljastata. 

3. Alates 1. oktoobrist müüakse meditsiiniseadmeid kaardi alusel ainult läbi retseptikeskuse. 

4. Tehniliste probleemide korral meditsiiniseadme müügil sarnaselt ravimitele tuleb kasutada 

operaatorteenust, tel  606 0909.  

 

TORU jääb avatuks 10. oktoobrini  2012.a kuni 30.09.2012.a müüdud meditsiiniseadmete 

retseptide edastamiseks. 
 

 

Mõnda aega rakendatakse peale 1 oktoobrit  järgmisi erisusi: 

 

Kui kindlustatu pöördub haigekassa klienditeenindusse arsti saatekirjaga,  koostab haigekassa digitaalse 

meditsiiniseadme kaardi retseptikeskusesse. 

 

Seoses vanade kaartide digitaliseerimisega võib esineda vigu, mis selguvad alles Apteegis isiku 

pöördumisel. Näiteks võivad paberkaardile kantud andmed määratud meditsiiniseadme kohta erineda 

digitaalsele kaardile kantust või puudub digitaalne kaart hoopiski jms.  

Selliste juhtude korral palume toimida järgmiselt: 

 Tagastada isikule paberil kaart ja paluda ühendust võtta  haigekassa klienditeenindusega (tel. 

16363), kus täpsustatakse, milliseid andmeid on vaja  , digitaalse meditsiiniseadme kaardi 

loomiseks või selle andmete parandamiseks .  

 enne digitaalse kaardi andmete täpsustamist võib isikule meditsiiniseadmeid müüa ms retseptil 

oleva limiidi ulatuses, arvestades võimalusel paberkaardile kantud limiitkoguse jäägiga antud 

perioodiks. Kui retseptikeskuses isikul ms retsept puudub, müüki ei saa teostata. 

 Abiks kindlustatutele õige teabe jagamiseks on apteekidele jaotatud infolehed ja  infobukletid. 

 

 

 

 


