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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS 

1. Taotluse algataja 

Organisatsiooni või ühenduse 

nimi 

Eesti Haigekassa 

Postiaadress Lembitu 10, Tallinn 

Telefoni- ja faksinumber 6 208 430 

E-posti aadress info@haigekassa.ee 

Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi ning 

kontaktandmed 

Kersti Esnar 

kersti.esnar@haigekassa.ee  

6 208 334 

 

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed) 

2.1. Teenuse nimetus Järgmiste teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust: 

 
 6351 Türeoliberiintest 

7161 Kromotsüstoskoopia 

30901 Pisarakoti eemaldamine 

40402 Kaelaroide või 1. roide resektsioon 

40911 Aplikaatori fikseerimine silmale 

41017 Larüngotoomia 

50116 
Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil 
suure rinnalihase eemaldamisega 

50402 
Bronhotoomia võõrkehade või tuumori 
eemaldamiseks 

50408 VATS operatsiooniks söögitorul 

60906 Vikerkesta kasvaja eemaldamine 

61002 Näonärvi dekompressioon nibujätkes 

66146 
Loote kopsude küpsusastme hindamine 
(surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus) 

70901 Keratoproteesimine 

71002 Oimuluu resektsioon 

71003 Näonärvi plastika kaelapiirkonnas 

80301 Autorenotransplantatsioon 

81001 
Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne 
piirkonnas 

81003 
Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon 
näopiirkonnas 

91001 
Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu 
labürintaarses piirkonnas 

91002 
Akustikusneurinoomi translabürintaarne 
resektsioon 

91003 Labürintektoomia 

91006 Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga 

100405 Trahhea resektsioon sternotoomiast 

2871L Sarvkesta protees 

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

Toodud ülal tabelis 
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teenuse korral  

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)       

2.4. Ettepaneku eesmärk  Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1 

 Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2     

 Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3 

 Teenuse nimetuse muutmine4 

 Teenuse kustutamine loetelust5 

 Teenuse omaosaluse määra muutmine6 

 Muu (selgitada)  

2.5. Peatükk loetelus, kus 

teenus peaks sisalduma  

Üldarstiabi                                

Ambulatoorne eriarstiabi          

Meditsiiniseadmed ja ravimid  

Statsionaarne eriarstiabi 

Uuringud ja protseduurid 

Operatsioonid 

Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid   

Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

Hambaravi 

Kompleksteenused 

Ei oska määrata/ Muu (selgitada)  

      

 

Punktis 2 nimetatud teenuseid ei ole kordagi raviarvetele märgitud 2012 ja 2013. aastal. 

Antud taotlusest on välja jäetud nende erialade kasutamata teenused, mille teenuste 

kaasajastamine on kokku lepitud 2015. aastaks. Teenuste kustutamiseks loetelust on 

vajalik vaadata veel ka 2014. aasta kasutust 2015. aasta alguses ning kustutamine 

kooskõlastada vastavate erialaseltsidega. 

 

4. Esitamise kuupäev 22.12.2014 

5. Esitaja nimi ja allkiri Mari Mathiesen 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

6. Kasutatud kirjandus 

Kasutatud teenuste statistikat kodulehel aadressil: 

http://www.haigekassa.ee/haigekassa/statistika/tervishoiuteenused  

 

 

                                                 
1 Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda 

ei ole võimalik/vajalik täita. 
2 Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse, 

täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava 

välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi 

maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 2 ning 8.1. 
3 Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta, 

miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. 
4 Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise 

vajalikkuse kohta. 
5 Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta. 
6 Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta. 

http://www.haigekassa.ee/haigekassa/statistika/tervishoiuteenused

