
“Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus”  

pearahasiseste raviarvete esitamise juhend 

 

Koolitervishoiuteenuste raviarved esitatakse vastavalt loetelus olevatele koodidele 

3081 ja 3082. Raviarveid 3081 ja 3082 ei sisalda andmevälju isiku kohta, kellele 

teenust osutati.     

Raviarvete numereerimise korra kehtestab koolitervishoiuteenuse osutaja. Raviarve 

kuni 8-kohalise numbriväljaga seeria ja numbri kombinatsiooni unikaalsus peab 

olema tagatud vähemalt 3 kalendriaasta jooksul.  

 

Raviarve (kood 3082) vormistamisel esitatakse lisaks statistika pidamiseks isikule 

osutatud tegevused 30 tegevuste sisu või tulemust kajastava koodiga, mis on 

fikseeritud koolitervishoiu lepingu lisas 6 

(http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/lepingud) 

Pearahasisesed raviarved esitatakse isikustatult. 

 

NB! Pearahasisesed teenused esitatakse koos pearaha (rahalise) raviarvega (mis 

on ravitüübiga 13) ühes pakis. Iseseisva pakina pearahasiseste koodide 

raviarveid (ravitüüp 13) ei esitata.  

 

Pakk koos raviarvetega esitatakse haigekassale kord kvartalis kvartali viimasele kuule 

järgnevalt (perioodid 1. september – 31 detsember, 1 jaanuar – 31 märts ja 1 aprill – 

30 juuni kohta). 

 

Üles laetakse pakk, mille edastamisel TORUs valitakse:  

1. Saadetise tüüp „PA pakk“ 

2. Osakond „piirkondlik osakond“ vastavalt lepingule 

ja milles on raviarved järgmiste tunnustega: 

3. Raviarve pearaha koodiga (ravitüüp 13) 

4. Raviarved pearaha siseste koodidega (ravitüüp 13) 

 Pearahasiseste koodide raviarvel esitada:  

5. Ravitüüp 13 

6. Raviarve põhiprofiil A01 

7. RTA põhidiagnoosi kood on Z 10.8.  

8. RTA-le kirjeldatakse algus- ja lõppkuupäev, millise perioodi eest arve 

vormistatakse 

9. Raviarvele tuleb kirjutada isikukood 

10. RTA  –le märgitakse teenust osutava tervishoiutöötaja kood (N00000, 

M00000, D00000), kes sel tehtud perioodil suuremas osas õpilasele teenuseid 

osutas. Näiteks kui perioodil on teenust osutanud ka asendaja, ei vormistada 

selle teenuse osutaja poolt eraldi raviarveid. 

11. Teenuseridadele kirjeldatakse teenused, mis on toodud lisas 6. Juhul kui 

isikule ei osutatud kõiki lisas 6 toodud teenused, on raviarve ridasid vastavalt 

vähem. 

12. Teenuse reale kirjeldatakse kuupäev millal viimati seda teenust osutati (Nt kui 

ravimeid manustati kvartalis 30 korda, ja viimati manustati ravimeid 28. 

märtsil, kirjutatakse raviarvele kuupäevaks 28 märts ning hulgaks 30). 

 

Raviarvel vormistatakse arvel näidatud isikule tehtavad tegevused arveperioodi 

jooksul. 

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/lepingud


Ühe isiku kohta võib olla esitatud kuni 30 rida. Kui isikule ei ole osutatud kõiki 

lepingu lisas 6 toodud teenuseid, esitataks isiku kohta ridasid vastavalt vähem. Kui 

ühe isiku kohta on ühes tööpäevas tehtud mitu toimingut, märgitakse vastav hulk isiku 

kohta. 

Kui isikule on osutatud samal päeval teenuseid mitu korda, arvestatakse see samuti 

teenuse hulka perioodil, lähtutakse tegelikust tööst ja teostatud toimingutest. Seega 

võib toimingute arv raviarvel olla suurem kui kvartalis olnud päevade arv. 

 

Raviarve (kood 3082) vormistamisel esitatakse raviarvetena 30 kategooria osas 

statistika pidamiseks isikule osutatud tegevused järgmiste tegevuste sisu kajastavate 

koodidega:  

 

Individuaalsed tegevused 

9015Z Nõustav vastuvõtt 

9016Z Õendusplaani koostamine  

9017Z Koduvisiit (nt õpilaskodusse) 

9018Z Telefoni teel toimunud patsiendi nõustamine 

9018W Telefoni teel toimunud vanema nõustamine 

9019Z Elektronposti teel toimunud patsiendi nõustamine 

9019W Elektronposti teel toimunud vanema nõustamine 

9021Z Difteeria-, teetanuse- ja läkaköha vaktsineerimine  

9024Z Leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsineerimine  

9027Z B-hepatiidi vaktsineerimine  

9030Z Ennetav läbivaatus I klass  

9035Z Ennetav läbivaatus III klass  

9036Z Ennetav läbivaatus VII klass  

9037Z Ennetav läbivaatus XI klass  
 

Õendustoimingud 

9060Z Muud õendustoimingud 

9061Z Haava hooldus koos sidumisega ja/või õmbluste eemaldamine 

9062Z Kusepõie kateteriseerimine ja/või püsikateetri hooldus 

9063Z Stoomide hooldus ja vahetus  

9064Z Klistiiri teostamine  

9065Z Jahutavad ja soojendavad protseduurid 

9066Z Uriini analüüs testribaga  

9067Z Veresuhkru määramine glükomeetriga 

9068Z Ravimite manustamine i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum  

9069Z Esmaabi andmine 

 

Elamistoiminguid toetav tegevus 

9041Z Koolipersonali nõustamine õppe ja elukorralduse osas 

9042Z Koolipersonali nõustamine toitumise või erivajaduse osas 

9043Z Ravivõimlemise alane nõustamine  

9044Z Abivahendite kasutamise alane nõustamine 

9045Z Nõustamine käsimüügiravimite tarvitamise osas 

9046Z Ravimite valmispanek õpilasele/ koolipersonalile 

 
 


