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Leht 1 (4 )

Lepingu nr:
Lisa nr: 8-10

Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev:

Tervishoiuteenuse osutaja:
Periood: 01.01.2010-31.12.2010

I kvartal AmbulatoorneI kvartal Statsionaarne I kvartal Kokku I-II kvartal AmbulatoorneI-II kvartal StatsionaarneI-II kvartal Kokku
Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa

THT liik

Keskostu lepingud
Luuüdi transplantatsioon
Peritoneaaldialüüs *
Hematoloogia ravikuurid *
Antidoodid, raviseerumid 
Kuulmisimplantatsioonid
Kusepõie sfinkteri proteesid*
Vältimatu lennutransport
Keskostu ravimid *

sh                                                                                                           
Bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva 
spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse 
idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise 
koliidi korral, 4 nädalane ravikuur (kood 331R)
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koliidi korral, 4 nädalane ravikuur (kood 331R)

sh Ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 
6 mg Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ 
(kood 332R) 
sh Ravi süstitava risperidooni depoovormiga 
annuses 25 mg (333R) 

sh Ensüümasendusravi Fabry tõve korral 
toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või 
agalsidase alfa 0,2 mg (kood 335R) 

sh Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate 
hormoonravi pikatoimelise somatostatiini 
analoogiga, 4 nädalane ravikuur (kood 339R) 

sh                                                                           
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut  
või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või 
metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga 
doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga 
statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel 
sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 
34 nädala (kood 200R) 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Lisa 8

Leht 2 (4 )

Lepingu nr:
Lisa nr:

Eesti Haigekassa:
Lepingu/ muudatuse kuupäev:

Tervishoiuteenuse osutaja:
Periood:

THT liik

Keskostu lepingud
Luuüdi transplantatsioon
Peritoneaaldialüüs *
Hematoloogia ravikuurid *
Antidoodid, raviseerumid 
Kuulmisimplantatsioonid
Kusepõie sfinkteri proteesid*
Vältimatu lennutransport
Keskostu ravimid *

sh                                                                                                           
Bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva 
spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse 
idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise 
koliidi korral, 4 nädalane ravikuur (kood 331R)
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Tervishoiuteenuste osakond
0
0
01.01.2010-31.12.2010

I-III kvartal AmbulatoorneI-III kvartal StatsionaarneI-III kvartal Kokku I-IV kvartal AmbulatoorneI-IV kvartal StatsionaarneI-IV kvartal Kokku
Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa Ravijuhud Summa

koliidi korral, 4 nädalane ravikuur (kood 331R)

sh Ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 
6 mg Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ 
(kood 332R) 
sh Ravi süstitava risperidooni depoovormiga 
annuses 25 mg (333R) 

sh Ensüümasendusravi Fabry tõve korral 
toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või 
agalsidase alfa 0,2 mg (kood 335R) 

sh Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate 
hormoonravi pikatoimelise somatostatiini 
analoogiga, 4 nädalane ravikuur (kood 339R) 

sh                                                                           
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut  
või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või 
metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga 
doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga 
statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel 
sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 
34 nädala (kood 200R) 
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Lepingu nr:
Lisa nr: 8-10

Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev:

Tervishoiuteenuse osutaja:
Periood: 01.01.2010-31.12.2010

Hematoloogia ravikuurid*: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenused: VIII hüübimisfaktor -kood 4081; VII hüübimisfaktor -

Luuüdi transplantatsioon: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada isikule teostatud järgmised tervishoiuteenused: Autoloogse luuüdi kogumine ja 

luuüdi töötlus ning külmutamine, kood 2220K; Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon, kood 2221K; Allogeense luuüdi transplantatsioon, kood 

2222K; Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine, kood 2223K; Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon, kood 2224K; 

Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks, kood 340R ja antud ravijuhu raames siirdamisel 

vajalikud teised tervishoiuteenused ning luuüdi siirdamisel teostatav Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega(kuni 10 ravipäeva) - 330R. 

Raviarvele märgitakse põhieriala V15

Ravijuhu mõiste, tervishoiuteenuste koodid, põhieriala märkimine raviarvel ja lisaks tervishoiuteenuste loetelus kinnitatud tingimustele kokkulepitavad 

tingimused:

* peritoneaaldialüüsi, hematoloogia ravikuuride, kuulmisimplantatsioonide, kusepõie sfinkteri proteesi operatsiooni, ja keskostu ravimitega ravi 

teostamise ajal kindlustatutele osutatud teiste tervishoiuteenuste loetelus olevate teenuste kohta  koostatakse raviarve ja esitatakse haigekassa 

piirkondlikule osakonnale vastavalt piirkondliku osakonnaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimustele.

Peritoneaaldialüüs*: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada ühele kindlustatud isikule 1 kuu jooksul osutatud koduse peritoneaaldialüüsi teenused: 

kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, kood 7033. Arvele märgitakse põhieriala A17.

Tervishoiuteenuse osutaja kindlustab vähemalt 4 nädala vajaliku peritoneaaldialüüsilahuste varu ja korraldab peritoneaaldialüüsiks vajalike lahuste ja 

lisatarvikute üle andmise patsiendile tema elukohas või tema elukohale lähimasse apteeki.

Antidoodid, raviseerumid: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada üks kord aastas järgmine tervishoiuteenus: Aastaringne valmisolek mürgistuste 

raviks antidootide ja raviseerumitega, kood 2277K. Arvele märgitakse põhieriala V99.

Kuulmisimplantatsioonid: Ravijuht - raviarve, millel on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenused: Kohleaarimplantatsioon- kood 2276K; 

Luukuulmisimplantatsioon - kood 2288K . Arvele märgitakse põhieriala V54.

 Tervishoiuteenuse osutaja ei määra lendu alla 60 kilomeetrise kaugusega sündmuskohale (välja arvatud saarele ja suurõnnetuse toimumise kohale).

Kusepõie sfinkteri protees*: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmine tervishoiuteenus: kusepõie sfinkteri protees- kood 2909L. Raviarvele 

märgitakse põhieriala V 34

Vältimatu lennutransport: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenuse loetelu alusel isikule teostatud tervishoiuteenused: 

Haige vedu lennukiga - 1 tund, kood 3072 või Haige vedu helikopteriga - 1 tund, kood 3073. 

Tervishoiuteenuse osutaja korraldab reanimatsioonikeskuse juhataja (normaalse tööaja piires) või vastutava arst-anestesioloogi ( väljaspool eelnimetatud 

juhataja normaalse tööaja piire) poolt lennu määramise vältimatu arstiabi vajava kindlustatu transportimiseks Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse või teise 

vajalikku arstiabi andvasse haiglasse.

Tervishoiuteenuse osutaja lähtub  vältimatu lennu määramisel eelkõige rasketest hulgitraumadest ja muudel juhtudel kindlustatu kriitilisest seisundist, kus 

ajafaktor mõjutab prognoosi tema elule ja elukvaliteedile.

Hematoloogia ravikuurid*: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenused: VIII hüübimisfaktor -kood 4081; VII hüübimisfaktor -

kood  4082; IX hüübimisfaktor- kood 4083; 100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus - kood 4084; VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm - 

kood 4085;  Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor - kood 4091 . Raviarvel märgitakse põhierialaks A15.
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Lepingu nr:
Lisa nr:

Eesti Haigekassa:
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Tervishoiuteenuse osutaja:
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0
8-10
Tervishoiuteenuste osakond
0
0
01.01.2010-31.12.2010

Keskostu ravimid*: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada üks või mitu  isikule teostatud ja keskostu ravimite real kokku lepitud tervishoiuteenust. 

Raviarvele märgitakse põhieriala koodid järgmiselt: koodi 331R kasutuse  korral A 76, A 59, A 49 või A 05; koodi 332R kasutuse  korral A 15; koodi 333R 

kasutuse korral A 50;  koodi 335R kasutuse korral A 02; koodi 339R kasutuse korral A11; koodi 200R  kasutuse korral A 17 või A59 

Keskostu ravimite real nimetatud tervishoiuteenuste osutamisel, ravi alustamisel ja ravi lõpetamisel järgitakse tervishouteenuste loetelus toodud tingimusi. 

Keskostu tervishoiuteenuste raviarved esitatakse  iga keskostu tervishoiuteenuse rea kohta eraldi pakina. 

Keskostu tervishoiuteenuste  raviarvete üleslaadimisel TORU-sse valitakse osakonnaks EHK tsentraalsed lepingud ja paki tüübiks "kindlustatud" 

Koondarved saadetakse EHK Tervishoiuteenuste osakonnale.

Lepingu summa (sõnadega):


