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Lepingu nr _________  

lisa 2  

RAVI RAHASTAMISE LEPINGU LISATINGIMUSED 

1. Lepingu rakendamise tingimused  

1.1. Tervishoiuteenuse osutaja rakendab lepinguliste kohustuste täitmisel patsiente säästvaid 

ja kulutõhusaid ravimeetodeid sihiga mitte ületada Lepingu sõlmimisele eelnenud aasta ja 

järgnevalt iga eelmise aasta ravijuhu keskmise kestvuse näitajaid Lepinguga kokku 

lepitud erialadel.  

1.2. Lepingu täitmisel jälgivad Pooled ravijuhtude miinimummahtu ja ambulatoorse, 

päevaravi ning statsionaarse mahu kogusummat kokkulepitud erialadel ja Lepingu 

üldtingimuste punktis 2.7 nimetatud tervishoiuteenustele kokku lepitud summasid  

1.3. Lepingute täitmist jälgitakse kalendriaasta jooksul kvartalite kaupa kumuleeruvalt 

järgmiselt:  

1.3.1. I kvartal; 

1.3.2. alates II kvartalist I ja II kvartal koos;  

1.3.3. alates III kvartalist I, II ja III kvartal koos;  

1.3.4. alates IV kvartalist I, II, III ja IV kvartal koos;  

1.3.5. järgneva kvartali ressursse võib eelnevas kvartalis kasutusele võtta Poolte 

kokkuleppel;  

1.3.6. Lepingu lõppemise kalendriaastal arvestatakse lepingute täitmise jälgimisel 

asjaoluga, et I kvartali vahendite jääk edasi ei kandu.  

1.4. Tervishoiuteenuse osutaja kindlustab kogu Lepingu kehtivuse vältel kindlustatud 

isikutele ambulatoorse ja statsionaarse vältimatu arstiabi andmise.  

1.5. Erijuhtude (kardiokirurgilised operatsioonid, sünnitused, hemodialüüsid, 

peritoneaaldialüüs, endoproteesimised, katarakti operatsioonid, kardioverterid ja -

stimulaatorid, ning organsiirdamised) osas jälgitakse lepingute täitmist ning tehakse 

lepingu muudatused lähtudes vajadusest tagada kindlustatud isikutele erijuhtude 

kättesaadavus tulenevalt patsientide tegelikust liikumisest tervishoiuteenuse osutajate 

juurde.  

1.6. Raseduse jälgimise käigus osutatud tervishoiuteenustega raviarveid käsitlevad Pooled 

vältimatu abi raviarvetena.  

1.7. Hüpertooniatõve (klassifikaatori RHK-10 jaotisrühmad I10-I15) haigete 

klassifitseerimine raviarvetel toimub vastavalt erialaseltsidega kokkulepitule. Kokkulepe 

on avaldatud haigekassa kodulehel: .  

1.8. Juhendid tervishoiuteenuste kodeerimiseks raviarvele on avaldatud haigekassa kodulehel: 

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

1.9. Raviarvete esitamisel lisa 3 täitmiseks lähtuda järgmistest tingimustest ja ravijuhu 

mõistetest::  

1.9.1. ambulatoorse ja päevaravi ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele 

kindlustatud isikule ühe haigusjuhu käigus tehtud terviseuuringud ja osutatud 

teenused;  

1.9.2. päevaravis päevakirurgia korral (raviarvel tervishoiuteenuste loetelu kood 

3076) peavad raviarve alustamise ja lõpetamise kuupäev olema samad. Raviarve 

alustamise ja lõpetamise kuupäevad peavad olema samad ka mittestatsionaarsetel 

raviarvetel, millel kajastub kood 2210K;  

1.9.3. statsionaarse ravi ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele kindlustatud 

isikule kogu haigusjuhu käigus tehtud terviseuuringud ning osutatud teenused, 

s.h. voodipäevad;  

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/loetelu/
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1.9.4. kardiokirurgilise operatsiooni ravijuht on raviarve, millel kajastub järgmine 

tervishoiuteenuste loetelu kood: 100606 või 100607;  

1.9.5. sünnituse ravijuht on raviarve, millel kajastub järgmine tervishoiuteenuste 

loetelu kood: 2207K, 51101, 11108 või 21109;  

1.9.6. hemodialüüsi ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele kindlustatud isikule 

1 kuu jooksul osutatud hemodialüüsi teenused, siis kui isikul hinnatakse vajadus 

rohkemaks kui 50 hemodialüüsi protseduuri järele aastas;  

1.9.7. peritoneaaldialüüsi ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele kindlustatud 

isikule 1 kuu jooksul osutatud koduse peritoneaaldialüüsi teenused. Nimetatud 

teenuste osutamise käigus kindlustab Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile 

vähemalt 4 nädala vajaliku peritoneaaldialüüsilahuste varu ja korraldab 

peritoneaaldialüüsiks vajalike lahuste ja lisatarvikute üle andmise patsiendile 

tema elukohas või tema elukohale lähimasse apteeki;  

1.9.8. valmisoleku tasu maksmise korral on ravijuht ühe arstliku eriala ööpäevaringse 

valmisoleku kohta esitatav raviarve kvartalis ja millele märgitakse 

tervishoiuteenuste loetelu kood 2280K; 

1.9.9. antidoodide ravijuht on raviarve, millel on kajastatud üks kord aastas järgmine 

tervishoiuteenus: Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja 

raviseerumitega, kood 2277K. Raviarvele märgitakse põhieriala V99.  

1.9.10. lepingu alusel ei võta haigekassa Harju, Pärnu, Tartu ja Viru osakonnad 

Tervishoiuteenuse osutajalt üle tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust 

punktides 1.10. kuni 1.13. kirjeldatud ravijuhtude korral.  

1.10. Raviarvete esitamisel lisa 8 täitmiseks lähtuda järgmistest tingimustest ja ravijuhu 

mõistetest:  

1.10.1. hematoloogia ravikuuride ravijuht on raviarve, millel on kajastatud järgmised 

tervishoiuteenuste loetelu koodid: 4081, 4084, 4085, 4091, 4094 ja 4095;  

1.10.2. Gaucher’ ravi ravijuht on raviarve, millel on kajastatud järgmine 

tervishoiuteenuste loetelu kood: 332R;  

1.10.3. Rispolent Consta ravi ravijuht on  raviarve, millel on kajastatud järgmine 

tervishoiuteenuste loetelu kood: 333R;  

1.10.4. Fabry tõve ravi ravijuht on- raviarve, millel on kajastatud järgmine 

tervishoiuteenuste loetelu kood: 335R;  

1.10.5. vältimatu lennutranspordi ravijuht on raviarve, millel on kajastatud järgmised 

tervishoiuteenuse loetelu koodid: 3072 või 3073;  

Tervishoiuteenuse osutaja korraldab EMO 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. Lennu määraja teavitab lennule väljasõidust Häirekeskust.  

Tervishoiuteenuse osutaja lähtub vältimatu lennu määramisel eelkõige rasketest 

hulgitraumadest ja muudel juhtudel kindlustatu kriitilisest seisundist, kus 

ajafaktor mõjutab prognoosi tema elule ja elukvaliteedile.  

Tervishoiuteenuse osutaja ei määra lendu alla 60 kilomeetrise kaugusega 

sündmuskohale, välja arvatud püsiasustusega suursaartele ja suurõnnetuse 

toimumise kohale. Tervishoiuteenuse osutaja ei määra lendu püsiasustusega 

väikesaartele, kus vältimatu abi tagatakse Häirekeskuse kaudu kiirabibrigaadi 

poolt. Kutse korral neile püsiasustusega väikesaartele tuleb kutse koheselt 

suunata Häirekeskusele;  

1.10.6. lisaga 8 kokkulepitud teenuste osutamise ajal kindlustatutele osutatud teiste 

tervishoiuteenuste loetelus olevate teenuste kohta koostatakse raviarve ja 
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esitatakse haigekassa piirkondlikule osakonnale vastavalt piirkondliku 

osakonnaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimustele; 

1.10.7. lisaga 8 kokkulepitud teenuste osutamise kohta esitatakse raviarved iga 

tervishoiuteenuse kohta eraldi pakina, üleslaadimisel TORU-sse valitakse 

osakonnaks EHK tsentraalsed lepingud ja paki tüübiks "kindlustatud".  

1.11. Raviarvete esitamisel lisa 12 täitmiseks lähtuda järgmistest tingimustest ja 

ravijuhu mõistetest:  

1.11.1. organsiirdamiste ravijuht on raviarve, millel kajastuvad järgmised 

tervishoiuteenuste loetelu koodid: 50310, 80303, 80304 0Y2101, 0J2124, 

100408, 100407, 354R, 355R, 356R, 357R, 358R, 359R, 360R või järgnevad 

NCSP koodid: JJC00, JJC10, JJC20, JJC30, JJC40, JJC96, GDG00, GDG03, 

GDG10, GDG13, GDG30 või GDG96;  

1.11.2. luuüdi transplantatsiooni ravijuht on raviarve, millel kajastuvad järgmised 

tervishoiuteenuste loetelu koodid: 2220K, 2221K, 2222K, 2223K, 2224K, 340R, 

66619, 66620 või 66621. Raviarvele märgitakse põhieriala A15 luuüdi doonorite 

tüpiseerimise korral või V15 luuüdi kogumise ja siirdamise korral;  

1.11.3. lisaga 12 kokkulepitud raviarved esitatakse eraldi pakina, märkides saadetise 

tüübiks EK, üleslaadimisel TORU-sse valitakse osakonnaks EHK tsentraalsed 

lepingud ja paki tüübiks "endokatarakt".  

1.12. Raviarvete esitamisel lisa 14 täitmiseks lähtuda järgmistest tingimustest ja 

ravijuhu mõistetest:  

1.12.1. katarakti operatsiooni ravijuht on raviarve, millel kajastuvad tervishoiuteenuste 

loetelu koodid 60905, 70902, 70904 või 70909. Päevakirurgias katarakti 

operatsioonide korral (raviarvel tervishoiuteenuste loetelu kood 3076) peavad 

raviarve alustamise ja lõpetamise kuupäev olema samad;  

1.12.2. endoproteesimise ravijuht on raviarve, millel kajastuvad järgmised 

tervishoiuteenuste loetelu koodid: 2650L, 2651L, 2652L, 2653L, 2654L, 2660L, 

2672L, 2665L, 2673L, 2656L või 2674L;  

1.12.3. kardioverteri, -stimulaatori paigaldamise ravijuht on raviarve, millel kajastuvad 

järgmised tervishoiuteenuste loetelu koodid: 7668, 7669, 7670 või 7671;  

1.12.4. kusepõie sfinkteri proteesi ravijuht on raviarve, millel kajastub järgmine 

tervishoiuteenuste loetelu kood: 2909L;  

1.12.5. kuulmisimplantatsioonide ravijuht on raviarve, millel kajastuvad järgmised 

tervishoiuteenuste loetelu koodid: 2276K või 2288K;  

1.12.6. brahhüteraapia ravijuht on raviarve, millel kajastub järgmine tervishoiuteenuste 

loetelu kood: 7436;  

1.12.7.  lisaga 14 kokkulepitud raviarved: esitatakse eraldi pakina, märkides saadetise 

tüübiks EK, üleslaadimisel TORU-sse valitakse osakonnaks EHK tsentraalsed 

lepingud ja paki tüübiks "endokatarakt".  

1.13. Raviarvete esitamisel lisa 15 täitmiseks lähtuda järgmistest tingimustest ja ravijuhu 

mõistetest:  

1.13.1. viljatusravi korral ravijuht on raviarve, millel kajastuvad järgmised 

tervishoiuteenuse koodid: 2208K ja/või 2281K koos kolme eelneva kuu jooksul 

teostatud günekoloogiliste teenustega.  

1.13.2. viljatusravi raviarved esitatakse eraldi pakina, mille raviarvetel märgitakse 

põhiprofiiliks A42. Viljatusravi raviarvete üleslaadimisel TORU-sse valitakse 

osakonnaks EHK tsentraalsed lepingud ja paki tüübiks "endokatarakt".  

1.13.3. lisa 15 sõlmitakse RaKS ja KVEKS täitmiseks. Tervishoiuteenuse osutajale 

hüvitatakse:  

1) kindlustatud isikule osutatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu 
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kantud kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenused; 

2) temale 90 päeva jooksul enne kehavälist viljastamist ja embrüo siirdamist 

osutatud tervishoiuteenused, mis on osutatud seoses kehavälise viljastamise ja 

embrüo siirdamisega.  

2. Kokkuleppehindade rakendamine 

2.1. Tervishoiuteenuse osutaja osutab ja Haigekassa võtab teenuste eest tasu maksmise 

kohustuse üle järgmiste koefitsientidega piirhinnast, kusjuures Tervishoiuteenuse 

osutaja ei tohi nõuda, et kindlustatud isik osaleks tervishoiuteenuste loetellu kantud 

tervishoiuteenuse eest tasumisel lisaks tervishoiuteenuste loetelus, ravimite loetelus ja 

meditsiiniliste abivahendite loetelus märgitud omaosaluse maksmisele muul viisil, kui 

õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses:  

 

Tervishoiuteenuse kood Tervishoiuteenuse nimetus Koefitsient 2 

   

3. Tervishoiuteenuste osutamine kohtadel 

3.1. Tervishoiuteenuse osutaja, kes osutab ambulatoorset eriarstiabi väljaspool oma 

asukohta, kohustub osutama ambulatoorset eriarstiabi järgmiselt:  

 

Jrk nr  Eriala  Teenuse osutamise koht  

   

 

3.2. Tervishoiuteenuse osutaja, kes osutab eriarstiabi (ambulatoorne, päevaravi, 

statsionaarne), hooldusravi, hambaravi (märkida vajalik) tervishoiuteenuse osutajate 

valiku tulemusel, kohustub osutama nimetatud tervishoiuteenuseid järgmiselt:  

 

Jrk nr  Eriala  Teenuse osutamise koht  

   

 

3.3 Hambaravi valiku tulemusena tervishoiuteenuse osutaja osutab hambaravi õhtuti pärast 

kella 18.00 ja/ või nädalavahetustel vähemalt 3 tundi nädalas järgmistes kohtades ja aegadel: 

 

Hambaravi osutamise koht                      Hambaravi osutamise aeg  (nädalapäev ja 

kellaaeg)                            

  

Taotluses toodud informatsiooni muutuste korral  teavitab tervishoiuteenuse osutaja 

haigekassat kirjalikult 21. päeva enne muutuste rakendamist.  

 

4. Haigekassa poolt „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 55 lõike 1 alusel 

kehtestatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlike-, kesk- ja üldhaiglatega lepingus nr 

... kokkulepitud teenuste miinimummahu osutatud teenuste eest tasu maksmise 

kohustuse ülevõtmine lepingu kehtivuse perioodil.  

4.1. Haigekassa võtab kindlustatud isikutele teenuste kättesaadavuse tagamiseks tasu 

maksmise kohustuse üle Tervishoiuteenuse osutaja poolt üle käesoleva lepingu lisaga 3 

kokkulepitud miinimummahu osutatud eriarstiabi ambulatoorsete, päevaravi ja 

statsionaarsete ravijuhtude väljaarvatud hooldusravi, korral.  
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4.2. Käesoleva lisa punktis 4.1 nimetatud ravijuhtude korral võtab Haigekassa tasu 

maksmise kohustuse üle 1 kord kalendriaastas hiljemalt järgmise aasta 30. jaanuaril, 

milleks Tervishoiuteenuse osutaja esitab nimetatud raviarved hiljemalt 12. jaanuaril.  

4.3. Käesoleva lisa punktis 4.1. nimetatud ravijuhtude korral võtab Haigekassa nende 

teenuste eest tasu maksmise kohustuse, üle koefitsiendiga 0,3 raviarve summast. 

Eriarstiabi ambulatoorseid ravijuhte arvestatakse lahus eriarstiabi päevaravi ning 

statsionaarsete ravijuhtude arvestusest.  

4.4. Juhul kui lepingu lisas 3 kokkulepitud ambulatoorsete, päevaravi ja statsionaarsete 

ravijuhtude arv Tervishoiuteenuse osutaja poolt ei ole täidetud, siis esitab ta kuni 

lepinguga kokku lepitud ambulatoorsete, päevaravi ja statsionaarsete ravijuhtude arvu 

täitumiseni raviarved koefitsiendiga 0 ning seejärel lepingus kokkulepitud ravijuhtude 

arvu ületavad raviarved punktis 4.3. kokkulepitud tingimustel.  

 


