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Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 

 

1. Ravikindlustuse seaduse § 32 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korra (edaspidi 

tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord) §-is 6 nimetatud täiendavalt tasutavad teenused 

tasutakse järgnevalt: 

1.1. § 6 lõikes 1 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused uuringufondi arvelt arvestades 

samas paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.2. § 6 lõikes 5 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused tegevusfondi arvelt;  

1.3. § 6 lõigetes 3, 4 ja 41 loetletud teenused, sh perearsti saatekirja alusel surnu pato-

anatoomilisele lahangule vedu ja tehtud patoanatoomiliste lahangute ja nende 

tegemiseks vajalikud uuringud ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 51 peatükis 

nimetatud tervise infosüsteemi (TIS) vahendusel tervishoiuteenuste loetelus sätestatud 

eriarstide tehtud e-konsultatsioonid ning väljaheite uuringud, mis on teostatud 

jämesoolevähi sõeluuringu raames.1 

1.4. § 6 lõikes 7 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused teraapia fondi  arvelt arvestades 

samas paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.5. Punktides 1.1 ning 1.4 nimetatud piirangu ületamisel tasutakse teenuste eest vastavalt 

tasu maksmise kohustuse ülesvõtmise korra § 2 loetletud tingimustel. 

 

2. Lisatasu saamiseks Haigekassale Perearsti taotluse esitamise ja lisatasu maksmise kord. 

2.1. Koodiga 3059 tähistatud lisatasu saamiseks esitab Perearst taotluse Haigekassale 

vastavalt Lepingu lisale 11 hiljemalt tasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse, kui Perearst on täitnud tervishoiuteenuste 

loetelus kehtestatud teenuse tingimused.  

2.2. Koodiga 3067 ning 3068 tähistatud lisatasu saamiseks esitab Perearst teenuse 

osutamiseks Haigekassale taotluse vastavalt Lepingu lisale 12 hiljemalt teenuse osutamisele 

eelneva kuu 10. kuupäevaks. Taotluse alusel vormistatakse kvartaalne rahaline lisa 3C, 

millega määratakse maksimaalne teenuse osutamise maht kvartalis. Lisatasu saamiseks esitab 

Perearst iga kvartal Haigekassale ravitüübiga 17 eraldi arve ületunnitöö rahastamiseks 

tagasiulatuvalt eelnevas kvartalis tehtud ületundide arvu alusel. Esitatud arvel ei või 

ületundide arv ületada rahalises lisas 3C märgitud maksimaalset ületundide arvu kvartalis. 

Teostamata ületundide jääki ei ole võimalik üle kanda järgmisesse kvartalisse. Koodiga 3067 

ning 3068 makstakse juhul, kui Perearstil on tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuse 

tingimused täidetud. 

                                                           
1 Jämesoolevähi sõeluuringu raames tehtud väljaheite uuringuid rahastatakse täiendavalt tasustavate teenustena 

alates 01.07.2016. 



3. Kriteeriumid, millest lähtuda puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega 

isikutegrupi määramisel elupuhuse hambaravi (kood 9072) saamiseks. 

 

3.1. Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest nosoloogiast, mille 

tõttu patsient ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise 

korral: 

3.1.1. intellektipuue (sügav vaimne alaareng); 

3.1.2. autistliku spektrumi häire; 

3.1.3. dementsus; 

3.1.4. muud psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos). 

3.2. Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil isik ei ole suuteline suuõõne 

hügieeni protseduure läbi viima: 

3.2.1. halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud 

kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest; 

3.2.2. liigutushäired (näiteks parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, 

raskekujuline tantstõbi); 

3.2.3. kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused (näiteks jäseme või selle 

olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu). 

 


