
   

 

   

 

 

Lisa 5 

Eritingimused pilootprojektis osalejale 

Haigekassa juhatuse ........2022 otsusega nr ..... on TTO nimetatud „Haiglatingimustes hambaravi 

hoolekandeasutustes arendamise pilootprojektis osalevaks TTO-ks, kes osutab perioodil 01.01.2023 

kuni 31.12.2024 TTL-s nimetatud teenust  „Suuõõne hindamine õendusteenusel läbi 

videokonsultatsiooni“ (kood 3191; edaspidi teenus) järgmistel tingimustel: 

1. Teenust on lubatud osutada: 

1.1 hoolekandeasutuses (nii üld- kui ka erihooldekodus) elavatele täisealistele isikutele, kes 

vajavad haiglatingimustes hambaravi; 

1.2 pilootprojektis osalevate TTO-de koduõendusteenusel olevatele isikutele.  

2. Hambaravi vajadus hinnatakse koostöös õe ja hambaarstidega tehnoloogiliste vahendite abil 

videovastuvõtu teel hoolekandeasutuses kohapeal. Vajadusel suunatakse inimene  

haiglatingimustel hambaravile. 

3. Teenuse osutamine toimub mõistliku aja jooksul pärast teenuse tellimuse saamist 

hoolekandeasutuselt.  

4. TTO omab infotehnoloogilisi võimalusi teenuse pakkumiseks, sh võimekus teenust pakkuda 

Üleriigilise digiregistratuuri (ÜDR) vahendusel ning videosilla tekitamise võimalus teenuse 

osutamiseks.   

5. Teenust osutatakse ühes kuus vähemalt 5-le isikule.   

6. TTO-l on lubatud soetada suusiseseid skännereid vastavalt juhatuse ….2022 otsusega nr … 

kinnitatud hulgale. 

Skänneri peab vastama vähemalt järgmistele tingimustele: 

• HD – kaamera (resolutsioon max 1600x1200); 

• autofookuse olemasolu, mis tagab pidevalt hea kvaliteediga pildi; 

• fokuseeritav kaugus (5-50mm); 

• pildi suurendamise võimalus  (4x korda zoom); 

• lihtsasti ühilduv; 

• ühekordsed kaitsekiled;  

• LED valgustus ( 6 LEDi 5600K). 

7. Suusisese skanneri soetamise järgselt on TTO-l õigus esitada haigekassale raviarve koodiga 

3192. Raviarve esitatakse läbi TTO poolt kasutuses oleva tehnilise lahenduse, lähtudes arve 

esitamise ajal kehtivast tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast.  

8. TTO koostab isikule osutatud teenuse kohta isikupõhise raviarve hiljemalt teenuse osutamisele 

järgneva kuu 7. kuupäevaks. 

9. Raviarvel märgitakse:  

9.1  Lepingueriala 71600014 teenuse tüüp 20; 

9.2  RKH-10-st lähtuvalt põhidiagnoosiks kood Z01.2 (Hammaste läbivaatus); 

9.3 Tegevuskoha kood vastavalt teenuse osutamise kohale. Tegevuskoha koodid on 

avalikustatud haigekassa kodulehel.  

Tegevuskoha koodi puudumisel esitatakse kood valla tasandil.  

9.4 Kui teenust osutatakse koduvisiidina märgitakse lisaks teenusele TTL koodiga 3191  ka 

koduõendusteenuse kood 3026.  Arve esitatakse lepinguerialale 71600011 teenuse tüüp 20.  

https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid#tab-raviarvete-saatmine-


   

 

   

 

10. Haigekassa ei võta tasu maksmise kohustust üle juhul, kui haigekassa andmekogus puudub 

isiku kohta raviarve TTL teenuskoodiga  52469 „Hambaarsti videovastuvõtt haiglaravi 

tingimustes“.  

 


