
Juhend arvete koostamiseks alkoholitarvitamise häire teenustel  

Koostatud: 08.03.2023 

Koostaja Anu Kivi: anu.kivi@haigekassa.ee         

 

Alkoholitarvitamise häire raviteenus (ennetus) 

 

Arvel peab olema Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, 
AUDIT skoor diagnoosi raskusastme väljal (selle tegemisel), kõik teenused 
osutamise kuupäevaga   

lisaks muudele andmetele 

  

Lepingu eriala (konto) 71100119 Alkoholitarvitamise häire ennetus 

   

Rahastamise allikas RA Kindlustatud isiku raviarve 

 MK Mittekindlustatud isiku raviarve  

  NB! Kohustuslik on märkida statistiline kood 9419 

  
Teenuse tüüp 14 Ennetus 

   
Põhidiagnoos F10.0 – F10.9 Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired  

üks nimetatud koodidest   

peab olema põhidiagnoosi Z72.1 Alkoholi tarvitamine 

väljal Z71.4  Alkoholi kuritarvituse alane nõustamine ja järelevalve  

 Z71.9 Täpsustamata nõustamine 

 Z02.9 Täpsustamata läbivaatus ametlikul eesmärgil  

  (kohtu või prokuratuuri poolt suunatud) 

 Z81.1 Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 

   

Teenuse koodid 3015, 3207, 3228, 3124, 3240, 3241, 3035, 3126, 3125, 3242, 3243, 3032, 3203, 
3224, 3033, 3204, 3225, 7607, 7633, 7637, 7601, 7602, 7603, 7627, 7617, 7626, 
7638 
Teenuse 3126 osutamisel peab olema kalendrikuus lisaks osutatud vähemalt üks 
alkoholitarvitamise häire teenus (ülalloetletud) 
 
+Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud patsiendi alkoholitarvitamise 
häire raviks 

arvel peab olema vähemalt 
üks loetletud koodidest  

 

   

Põhidiagnoosi AUDIT skoor Raskusastme valik 

raskusastme väli 0 - 7  1  

täidetakse esmasel 8 - 15  2  

vastuvõtul 16 - 19  3  

 20 - 24  4  

 25 - 29  5  

 30 - 34  6  

 35 +  7  

   



Alkoholitarvitamise häire raviteenus (statsionaarne) 

 

Arvel peab olema 
lisaks muudele andmetele 

Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, 
AUDIT skoor raskusastme väljal (selle tegemisel), täiendavalt osutatud teenuse 
koodid   

 

Lepingu eriala (konto) 71301101 Psühhiaatria 

   

Rahastamise allikas RA Kindlustatud isiku raviarve 

 MK Mittekindlustatud isiku raviarve 
  

 

NB! Kohustuslik on märkida statistiline kood kui tegemist on alkoholitarvitamise 
häire ravi ravijuhuga 

Teenuse tüüp 2 Statsionaarne 

   

Põhidiagnoos F10.0 – F10.9 Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 

  Kaasuvad diagnoosid vastavalt tegeletud  seisundi(te)le 

   
Statistilised koodid 9420  Kindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega statsionaarses 

ravis 

 

9421 Mittekindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega 
statsionaarses ravis (antud arve puhul ei ole kohustust juurde 
lisada vältimatu abi tunnust, kui tegemist pole vältimatu abi 
patsiendiga) 

   

 
NB! Kui statistilist koodi arvel ei kasutata, siis ei käsitleta raviarvet kui 
alkoholitarvitamise häire raviteenust statsionaaris 

   

Teenuse koodid 2065  Sisehaiguste voodipäev 
Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud 
alkoholitarvitamise häire raviks  

Põhidiagnoosi AUDIT skoor Raskusastme valik 

raskusastme väli 0 - 7  1  

täidetakse esmasel 8 - 15  2  

vastuvõtul 16 - 19  3  

 20 - 24  4  

 25 - 29  5  

 30 - 34  6  

 35 +  7  

  

 

 

 



Alkoholitarvitamise häire raviteenus (päevaravi) 

 

Arvel peab olema 
lisaks muudele andmetele 

Konto, rahastamise allikas, tervishoiuteenuse tüüp, põhidiagnoos, 
AUDIT skoor raskusastme väljal (selle tegemisel), täiendavalt osutatud teenuse 
koodid   

 

Lepingu eriala (konto) 71301101 Psühhiaatria 

   

Rahastamise allikas RA Kindlustatud isiku raviarve 

 MK Mittekindlustatud isiku raviarve 

   
Teenuse tüüp 19 Päevaravi  

   

Põhidiagnoos F10.0 – F10.9 Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 

  Kaasuvad diagnoosid vastavalt tegeletud  seisundi(te)le 

   
Statistilised koodid 9420  Kindlustatud isik alkoholitarvitamise häirega  päevaravis 

   

 

9421 Kindlustamata isik alkoholitarvitamise häirega päevaravis (antud 
arve puhul ei ole kohustust juurde lisada vältimatu abi tunnust, kui 
tegemist pole vältimatu abi patsiendiga) 

 
NB! Kui statistilist koodi arvel ei kasutata, siis ei käsitleta raviarvet kui 
alkoholitarvitamise häire raviteenust statsionaaris 

   
Teenuse koodid 3075 Tervishoiuteenused päevaravis 

Lisaks teenused, mis on vajalikud ja põhjendatud 
alkoholitarvitamise häire raviks  

Põhidiagnoosi AUDIT skoor Raskusastme valik 

raskusastme väli 0 - 7  1  

täidetakse esmasel 8 - 15  2  

vastuvõtul 16 - 19  3  

 20 - 24  4  

 25 - 29  5  

 30 - 34  6  

 35 +  7  

  

 


