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Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused 

 

 

Käesoleva lepingu lisas kehtestatakse rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused vastavalt 

tervise- ja tööministri 17.12.2018 vastu võetud määrus nr 60 „Ravikindlustusega hõlmamata isikule 

osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu“ toodule, ning doonorluse ja 

patoanatoomiliste lahangutega seotud teenuste loetelu, mida osutatakse ravikindlustusega hõlmamata 

isikutele Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Samuti 

kehtestatakse käesoleva lisaga ravikindlustusega hõlmamata isikute vältimatu abi, ennetuse 

sõeluuringute ja/või projektide raviarvete tasumine.  

 

Kõikide allpool loetletud teenuste raviarved tuleb edastada vastavalt Haigekassa kodulehel leitavale 

juhendile „Raviarvete lahendused ja juhendid“ (https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-

juhendid/raviarvete-saatmine). 

 

1. Rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused ravikindlustusega hõlmamata isikutele 

1.1. HIV-nakkuse testimine (välja arvatud anonüümne testimine) 

HIV-nakkuse testimise eesmärk on tagada HIVi nakatunute varajane avastamine, vähendades 

seeläbi nakatumisest mitteteadlike inimeste osakaalu, võimaldada õigeaegselt alustada ravi ning 

aidata kaasa nakkuse edasise leviku ennetamisele.  

HIV-nakkuse testimise ravijuht on raviarve, millele märgitakse: 

a) teenuse tüüp 14 või teenuse tüüp 1 (vältimatu abi raames); 

b) HIV- testimisega seotud laboriteenused koos nõustamisega vastavalt juhisele 

http://www.esid.ee/cms/tl_files/failid/failid/HIV_testimise_ja_ravile_suunamise_uuendatu

d_juhis_31.pdf; 

c) statistiline kood 9401. 

1.2. HIV-positiivsete ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenused (välja arvatud teenusega 

seotud juhtumikorraldus) 

HIV-positiivsete ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenuste ravijuht on raviarve, millele 

märgitakse: 

a) teenuse tüüp 1; 

b) vastavalt RHK-10 klassifikaatorile diagnoosikood: Z21 (Inimese immuunpuudulikkuse 

viirusnakkuse asümptomaatiline seisund); B20.0-B24 (Inimese immuunpuudulikkuse 

viirustõbi e HIV-tõbi); 

c) lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele statistiline kood 9402. 

HIV-positiivsete ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenuste hulka kuulub ka antiretroviirusravi 

konsiiliumi teenuse kulu vastavalt Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule. Nimetatud kulu 

märgitakse raviarvel vastavalt lepingu lisa 2 punktis 3.3.15. toodule.  

1.3. Tuberkuloosihaige ravi (välja arvatud tuberkuloosi otseselt kontrollitav ambulatoorne ravi ja 

tuberkuloosiravi konsiilium) 

Tuberkuloosihaigete ravi ravijuht on raviarve, millele märgitakse: 

a) teenuse tüüp 1, 2 või 19; 

b) vastavalt RHK-10 klassifikaatorile  diagnoosikood järgnevast loetelust: 

• A15.0 - A19.8  (Tuberkuloos), 

• G01  (Meningiit mujal klassifitseeritud bakterhaiguste korral), 

• B90.0-B90.9  (Tuberkuloosi jääknähud), 

• B20.0  (Mükobakternakkusena avalduv HIV-tõbi), 

• E35.1  (Tuberkuloosne Addisoni tõbi), 

• G05.0  (Tuberkuloosne entsefaliit, müeliit või entsefalomüeliit), 
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• H19.0  (Tuberkuloosne episkleriit), 

• H19.2  (Tuberkuloosne keratiit ja –keratokonjunktiviit), 

• H22.0  (Tuberkuloosne iridotsükliit), 

• H32.0  (Tuberkuloosne korioretiniit), 

• I41.0  (Tuberkuloosne müokardiit), 

• I68.1  (Tuberkuloosne peaajuarteriit), 

• K23.0  (Tuberkuloosne ösofagiit), 

• K67.3  (Tuberkuloosne peritoniit), 

• M01.1  (Tuberkuloosne artriit), 

• N33.0  (Tuberkuloosne tsüstiit), 

• N51.0  (Tuberkuloosne prostatiit), 

• N74.1  (Tuberkuloosne endometriit e emakalimaskesta põletik), 

• P37.0  (Kaasasündinud tuberkuloos), 

• J65  (Pneumokonioos koos tuberkuloosiga), 

Iga jaotistes J60-J64 esinev haigusseisund koos jaotistes A15-A16 toodud 

tuberkuloosivormidega; 

c) lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele statistiline kood 9403. 

1.4. Tuberkuloosikahtlase isiku või temaga kontaktis olnud isiku diagnostilised uuringud  

Tuberkuloosikahtlaste isikute või tuberkuloosihaigega kontaktis olnud ravikindlustusega 

hõlmamata isikute diagnostiliste uuringute ravijuht on raviarve, millele märgitakse: 

a) teenuse tüüp 14; 

b) tervishoiuteenused koodidega 3002 (eriarsti esmane vastuvõtt), 3004 (eriarsti korduv 

vastuvõtt) või 3201 (eriarsti kaugvastuvõtt) ning tuberkuloosi diagnostikaks vajalikud 

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükkides 4 ja 8 nimetatud diagnostilisi uuringuid; 

c) lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele statistiline kood 9404. 

1.5. Narkootilist või psühhotroopset ainet või alkoholi tarvitava psüühikahäirega isiku 

päevaravi  

Teenuse eesmärk on parandada psühhiaatrilise ravi järjepidevust ja saavutada paremaid 

ravitulemusi uimasteid ja/või alkoholi kasutavatel psühhiaatriliste häiretega patsientidel. 

Narkootilist või psühhotroopset ainet või alkoholi tarvitava psüühikahäirega isiku päevaravi 

ravijuht on raviarve, millele märgitakse: 

a) teenuse tüüp 1 või 19; 

b) vajalikud tervishoiuteenused järgnevast loetelust:  

• 7617 (Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt [meeskonnas kolm 

liiget]),  

• 3075 (Tervishoiuteenused päevaravis), 

• 7601 (Psühhoteraapia seanss ühele haigele),  

• 7602 (Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis [grupis kaks kuni kaheksa haiget]),  

• 7603 (Psühhoteraapia seanss perele),  

• 66141 (Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud),  

• 7607 (Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel),  

• 3032 (Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis), 

• 3033 (Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis); 

c) lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele statistiline kood 9407. 

Narkootilist või psühhotroopset ainet või alkoholi tarvitava psüühikahäirega isiku päevaravi 

teenuse raviarve esitamine on lubatud Tervishoiuteenuse osutajale, kes omab Haigekassaga 

psühhiaatria eriala lepingut.  

1.6. SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 nakkuskahtluse ja raviga seotud tervishoiuteenused 

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 

nakkuskahtlase ravikindlustusega hõlmamata isiku diagnostilised uuringud, haiguse ravi ja 

nendega seotud tervishoiuteenused. 



COVID-19 nakkuskahtlase haige ravijuht on ambulatoorne (teenuse tüüp 1) või statsionaarne 

(teenuse tüüp 2) raviarve, millele tuleb märkida: 

a) põhidiagnoosiks seisund, mis kirjeldab peamist ja enim ressursse vajavat seisundit 

tervisehoolduse episoodis; 

b) esmase vastuvõtu korral rakendatakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3002 ja korduva 

vastuvõtu korral koodiga 3004 või 3201 tähistatud teenuse piirhinda ja neile kohalduvaid 

tingimusi; 

c) punktis b nimetatud teenustele lisaks osutatud teenused, uuringud ja protseduurid, mille eest 

tasub Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel ja korras. 

1.7. Kohtu poolt määratud sundravi  

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle ravikindlustusega hõlmamata isikule kohtu poolt 

määratud sundravi 2058 (Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)) ja 3121 (Kohtu 

määratud psühhiaatrilise ambulatoorse sundravi osutamine kuus  patsiendi kohta) eest. 

Raviarvele tuleb märkida statistiline kood 9514. 

 

2. Patoanatoomiliste lahangute ja doonorlusega seotud teenused  

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle patoanatoomiliste lahangute ja doonorlusega 

seotud teenuste puhul järgnevatel juhtudel: 

2.1. elusdoonorile (sh doonoriks sobivuse hindamisel) osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on 

seotud rakkude, kudede või elundi hankimise ja käitlemisega. Lisaks elundi eemaldamise 

tagajärjel tekkinud terviseseisundist tuleneva raviga; 

2.2. surnud doonorile ja potentsiaalsele surnud doonorile (sh doonoriks sobivuse hindamisel) osutatud 

teenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede või elundi hankimise ja käitlemisega;  

2.3. punktides 2.1. ja 2.2. loetletud juhtudel kodeeritakse raviarvele järgmised RHK-10 

klassifikaatorile tuginevad diagnoosikoodid: 

• Z00.5  Võimaliku elundi- või koedoonori läbivaatus, 

• Z52  Elundi- ja koedoonorid, 

• Z52.0  Veredoonor, 

• Z52.1  Nahadoonor, 

• Z52.2  Luudoonor, 

• Z52.3  Luuüdidoonor, 

• Z52.4  Neerudoonor, 

• Z52.5  Sarvkestadoonor, 

• Z52.6  Maksa doonor, 

• Z52.7  Südame doonor, 

• Z52.8  Muude elundite ja kudede doonor, 

• Z52.9  Täpsustamata elundi või koe doonor; 

2.4. patoanatoomilise lahangu kulud ning lahangule viimise transpordikulu surma põhjuse 

tuvastamise seaduse § 14 lõikes 2 toodud juhtudel. 

 

3. Vältimatu abiga seotud teenused ravikindlustusega hõlmamata isikutele 

Haigekassa võtab ravikindlustusega hõlmamata isikute vältimatu abi eest üle tasu maksmise 

kohustuse ulatuses, mis vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 5 määratletud 

vältimatu abi mõistele. Vältimatu abina osutatud teenused, tasutakse tervishoiuteenuste loetelus 

sätestatud tingimustel ja korras. 

Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatud vältimatu hambaraviteenuse eest võtab 

Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lepingu lisa 2 punktis 5.3.1. sätestatud ulatuses ja korras. 

 

4. Haiguste ennetuse projektide ja/või sõeluuringutega seotud teenused 

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle lisaks punktis 4. nimetatud tegevustele ka 

vajaminevate jätku-uuringute ja edasise vältimatu eriarstiabi eest. 



4.1. Kuni 26-aastase (kaasa arvatud) isiku reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel 

teel levivate haiguste ennetamine 

Kuni 26-aastase (kaasa arvatud) isiku reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel 

levivate haiguste ennetamise ravijuhu mõiste ning kehtivad tingimused on toodud lepingu lisa 8 

punktis 2.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9408. 

4.2. Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud tervisekahjustuste ennetamiseks 

Noorsportlase tervisekontroll spordiga seotud tervisekahjustuste ennetamiseks teenuse 

sisukirjeldus ja raviarve esitamise juhised on toodud ravi rahastamise lepingu lisa 8 punktis 3.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9409. 

4.3. Rinnavähi varajase avastamise sõeluuring 

Rinnavähi varajase avastamise sõeluuringu teenuse sisukirjeldus ja raviarve esitamise juhised on 

toodud ravi rahastamise lepingu lisa 8 punktis 4.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9410. 

4.4. Emakakaelavähi varajase avastamise sõeluuring 

Emakakaelavähi varajase avastamise sõeluuringu teenuse sisukirjeldus ja raviarve esitamise 

juhised on toodud ravi rahastamise lepingu lisa 8 punktis 5.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9411. 

4.5. Tubakast loobumise nõustamine   

Tubakast loobumise nõustamise teenuse sisukirjeldus ja raviarve esitamise juhised on toodud 

ravi rahastamise lepingu lisa 8 punktis 6.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9405. 
4.6. Jämesoolevähi sõeluuring – sõeluuringu koloskoopia teenus 

Jämesoolevähi sõeluuring- sõeluuringu koloskoopia teenuse sisukirjeldus ja raviarve esitamise 

juhised on toodud ravi rahastamise lepingu lisa 8 punktis 7. Raviarvele tuleb lisaks osutatud 

tervishoiuteenuste koodidele märkida statistiline kood 9412. 

4.7. Kopsuvähi sõeluuring 

Kopsuvähi sõeluuringu teenuse sisukirjeldus ja raviarve esitamise juhised on toodud ravi 

rahastamise lepingu lisa 8 punktis 8.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuse koodile märkida statistiline kood 9418. 

4.8. Alkoholitarvitamise häire ravi 

Alkoholitarvitamise häire ravi sisukirjeldus ja raviarve esitamise juhised on toodud ravi 

rahastamise lepingu lisa 8 punktis 9.  

Raviarvele tuleb lisaks osutatud tervishoiuteenuse koodile märkida statistiline kood 9419. 


