
“Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni” raviarvete esitamise juhend 

 

Alates 01. 08. 2005.a. käivitus uue teenusena “Üleriigiline perearsti nõuandetelefon”, mille eest 

tasutakse vastavalt loetelus olevatele koodidele 3090 ja 3091.  

Raviarveid 3090 ja 3091 võib esitada vaid üks lepingupartner. Raviarved (3090 ja 3091) ei 

sisalda andmevälju isiku kohta, kellele teenust osutati.     

 

Raviarve (kood 3091) vormistamisel esitatakse raviarvetena statistika pidamiseks isikule 

osutatud nõustamistegevused 11 tegevuste sisu või tulemust kajastava koodiga, mis on 

fikseeritud “Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise lepingu üldtingimustes” 

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Telefon_1220_lepingu_tingimused_2011_2014.pdf 

 

Raviarve vormistatakse teenuse osutamise eest vastutava perearsti nimel. Raviarvete 

numereerimise korra kehtestab Perearst. Raviarve kuni 8-kohalise numbriväljaga seeria ja 

numbri kombinatsiooni unikaalsus peab olema tagatud vähemalt 3 kalendriaasta jooksul.  

 

Arve esitada  

1. Saadetise tüüp PA pakk 

2. Osakond „tervishoiuosakond“ 

Üles laetakse koondarve, milles on raviarved järgmiste tunnustega: 

3. Ravitüüp 1 

4. Raviarve põhiprofiil V99 (hetkel kasutatakse valvekulude korral).  

5. Isikuandmete väli jääb tühjaks 

6. RTA-le kirjeldatakse algus- ja lõppkuupäev, millise perioodi eest see raviarve 

vormistatakse 

7. Teenuseridadele kirjeldatakse teenused  

7.1. rahalised teenused 

7.1.1 teenus 3090 ühe kalendri kuu eest –teenuseosutamise kuupäev kokkuleppel  

7.1.2 teenus 3091 konsultatsioon –teenuseosutamise kuupäev kokkuleppel 

7.2. mitterahalised statistilised teenused. 

 

7.2. Arvete osana esitatakse statistika, mis koondab mitterahalised statistilised teenused 

(lepingus M ja T koodiga tähised) arved ning eraldi statistika on vajalik võtta iga eeltoodud 

koodi osas eraldi, s.h. aastate ja kuude lõikes, aga ka raviarve siseselt (jälgida ühte tegevust 

kajastava koodi kasutamise dünaamikat vastaval perioodil). Raviarvel vormistatakse eeltoodud 

valdkondades toimunud telefonikontaktide arv ühe ööpäeva arvestuses, kus üks ööpäev 

moodustab ühe raviarve rea. 

Raviarve (kood 3091) vormistamisel esitatakse raviarvetena teenuse sisu või tulemusi osas 11 

kategooria osas statistika pidamiseks isikule osutatud nõustamistegevused järgmiste tegevuste 

sisu ja tulemusi kajastavate koodidega:  

901M - Häirekeskusesse otsesuunamine, meditsiiniline nõustamine  

902M - Haigla valvetuppa pöördumise soovitamine, meditsiiniline nõustamine  

903M - perearstile/eriarstile pöördumise soovitamine, meditsiiniline nõustamine  

904M - valu, meditsiiniline nõustamine  

905M - traumad, meditsiiniline nõustamine  

906M - haigused/sümptomid, meditsiiniline nõustamine  

907M - muu, meditsiiniline nõustamine 

908M - ravimid, meditsiiniline nõustamine 

909M - mürgistused, meditsiiniline nõustamine  

901T - korraldus, tervishoiusüsteemi nõustamine  

902T - dokumentatsioon, tervishoiusüsteemi nõustamine 

 

 

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Telefon_1220_lepingu_tingimused_2011_2014.pdf

