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1. Üldised arstiabi osutamise põhimõtted teises Euroopa Liidu 

liikmesriigis kindlustatud isikutele 
 

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutel on Eestis ajutiselt viibides õigus 

saada vajaminevat arstiabi (tervishoiuteenust, soodusravimeid, abivahendeid) võrdsetel 

tingimustel Eesti Haigekassas kindlustatutega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud siin 

viibimise ajal. Tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst 

peab arvesse võtma eeldatavat viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust1. 

Seega peab kindlustatud isikule osutama igasugust arstiabi ja ravi, mida patsiendi tervislik 

seisund nõuab, et võimaldada tal jätkata meditsiinilises mõttes turvalist viibimist Eestis. 

Tuleb lähtuda põhimõttest, et teises liikmesriigis kindlustatud isik ei peaks reisi pooleli 

jätma sel põhjusel, et naasta oma elukohariiki ravi saamiseks. Samas ei ole kohustust 

võimaldada teatud ravi, mis võib oodata kuni patsiendi koju naasmiseni. 

Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt 

põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma 

isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest. 

Ajutine viibimine ei ole piiritletud kindla ajavahemikuga. Ajutiselt Eestis viibiv isik ei 

ole Eesti elanik, tema elukoht on mujal riigis. Erandina võib ajutiselt Eestis viibijaks 

pidada Eestis õppivat üliõpilast, kes on end registreerinud kohalikus omavalitsuses. 

Harilikult on teisest liikmesriigist tulnud üliõpilasel oma koduriigi poolt väljastatud 

Euroopa ravikindlustuskaart, mille alusel on tal õigus vajaminevale arstiabile. 

Kui EL kindlustatu on Eestisse reisinud ravi saamise või soodusravimi ostmise eesmärgil, 

siis tuleb tal endal nende teenuste eest tasuda täies ulatuses. Patsiendi ravikulud kaetakse 

Eesti riigi tingimuste kohaselt vaid siis, kui tal on kaasas vorm E112 või tõend S2. E112 

ja tõend S2 on plaanilise ravi vormid, mille on isiku kindlustajariik väljastanud 

patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks Eestis (vormile on märgitud ka konkreetne 

tervishoiuteenuse nimetus ja raviasutus). 

Kindlustust tõendavate dokumentide (vt. loetelu punktis 2) alusel tervishoiuteenuse 

saamiseks tuleb isikul ära täita küsimustik, mis on abiks tervishoiuteenuse osutajale, et 

hinnata, kas tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 

mõistes vajamineva arstiabiga. 

Koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist koos isiku poolt täidetud küsimustikuga 

säilitatakse isiku haigusloo juures. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus 

haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust 

tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule 

raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole. 

  

 
1 Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusest (EÜ) nr 883/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 

2009. aasta määrusest (EÜ) nr 987/2009. EMP riikides Norras, Islandis ja Liechtensteinis kohaldusid määrused 

alates 01.06.2012 ning Šveitsis alates 01.04.2012. 
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Küsimustik: 

https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Patsiendi_k%C3%BCsimustik.doc 

 

  

https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Patsiendi_k%C3%BCsimustik.doc
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2. Kindlustust tõendavad dokumendid ja andmete edastamine 

haigekassale 
 

Patsiendi kindlustust tõendavateks dokumentideks on järgmised dokumendid: 

 

1. Euroopa ravikindlustuskaart - EHIC 

2. Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat – REPL (ka lüh. PRC) 

3. Tõend S045 - Hüvitise saamise õigust kinnitav dokument – ajutine viibimine 

4. Vorm E112 - Tõend haigus- või rasedus- ja sünnitushüvitise saamise õiguse 

säilimise kohta 

5. Tõend S2 - Plaanilise ravi saamise õigus 

6. Tõend S037 - Vastus hüvitiste saamise õigust kinnitava dokumendi pikendamise 

taotlusele - plaaniline ravi 

7. Vorm E123 - Tõend õiguse kohta saada mitterahalisi hüvitisi tööõnnetuste ja 

kutsehaiguste vastu kindlustamise kaudu 

8. Tõend DA1 - Õigus ravikindlustusele tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral 

 

 

EL liikmesriigi kindlustatu raviarvete esitamisel on vaja:  

1. valida „Rahastamise allikas“ - RTA välismaalased  

2. täita lisaks ravijuhu andmetele ka patsiendi andmete plokk ja EL kindlustatu 

kindlustust tõendava dokumendi plokk 

Digiretsepti koostamisel on vaja:  

1. valida „Rahastamise allikas“ - EL välismaalased 

2. retseptisoodustuse arvutamiseks tuleb digiretsepti infosüsteemi sisestada 

patsiendi isiku- ja tema kindlustust tõendava dokumendi andmed 

Juhul, kui patsiendiks on välismaalane, kes ei ole teises Euroopa Liidu liikmesriigis 

kindlustatud, siis koostatakse või digitaliseeritakse talle ilma soodustuseta ehk 

täishinnaga retsept. Süsteemi sisestatavateks andmeteks on sellisel juhul ainult patsiendi 

ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi number, 

mille alusel Apteek retsepti leiab), elukohariik, sugu ja sünniaeg. Andmeväljad 

kindlustust tõendava dokumendi kohta peavad jääma täitmata.  
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Oluline, mida peab meeles pidama: 

• Patsiendi andmete plokis on kohustuslik täita kõik väljad. 

Näide: 

Patisendi andmete plokk 

 

• Kõik vajalikud isiku- ja kindlustusandmed tuleb võtta isiku kindlustust tõendavalt 

dokumendilt, mitte isikut tõendavalt dokumendilt (pass, juhiluba jt.).  

• Kui EL kindlustatul on kindlustust tõendavale dokumendile märgitud mitu 

eesnime ja/või mitu perekonnanime, tuleb kõik need nimed sisestada nii 

raviarvele kui ka digiretseptile. Nimede vahele jätta üks tühik. Kui perekonnanimi 

sisaldab sidekriipsu, tuleb sellisel juhul mõlemad nimed koos kirjavahemärgiga 

sisestada järjest, ilma tühiku märki lisamata. Nimedes esinevate võõrtähtede (nt. 

Å, Æ, Ø, Ñ, Č jt.) trükkimiseks kasutada abivahendina Character Map alt 

avanevat valikut. 

• EL dok andmete plokis tuleb kuupäevadest täita Euroopa ravikindlustuskaardi 

puhul ainult väli „Kehtib kuni“, ülejäänud kindlustust tõendavate dokumentide 

puhul aga kõik kuupäevade väljad: „Väljastatud“, „Kehtib alates“ ja „Kehtib 

kuni“. 

Näide: 

Kindlustust tõendava dokumendi plokk 

 

• Kindlustust tõendavale dokumendile märgitud kindlustuse kehtivusperiood 

„Kehtib alates“ ja „Kehtib kuni“ peab katma raviarve „Alguse kuupäev“ ja „Lõpu 

kuupäeva“ vahemiku. 
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• Kindlustust tõendavale dokumendile märgitud kindlustuse kehtivusperiood peab 

katma soodusretsepti väljakirjutamise kuupäeva. 

• Kuigi iga EL liikmesriik väljastab dokumente oma riigikeeles, on kõik 

dokumendid oma sisult ja vormilt ühesugused. Euroopa ravikindlustuskaardi 

esikülg näeb igas riigis välja ühesugune ja sisaldab sama teavet, ainult erinevates 

keeltes. Kaardi tagumine külg võib riigiti erineda. Internetileheküljel 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=et saab tutvuda EL 

liikmesriikide poolt väljastatavate Euroopa ravikindlustuskaartide näidistega. Kui 

riigi peal klõpsata, avanevad pildid ravikindlustuskaardi mõlemast küljest. 

• EL liikmesriikide pädevate asutuste andmebaas EESSI - Public Access 

Interface on abivahendiks pädevate asutuste koodide ja nimetuste otsimisel: 

https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/pai/search-

criteria/ee/language/en  

 

3. Euroopa Liidu liikmesriigid ja nende 2-kohalised riigikoodid 
 

Riikide 2-kohaliste koodide vasted riikide nimetustena: 

EUROOPA LIITU KUULUVAD RIIGID: Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaaria (BG), 

Hispaania (ES), Holland (NL), Horvaatia (HR), Iirimaa (IE), Itaalia (IT), Kreeka (GR), Küpros 

(CY), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Läti (LV), Malta (MT), Poola (PL), Portugal (PT), 

Prantsusmaa (FR), Rootsi (SE), Rumeenia (RO), Saksamaa (DE), Slovakkia (SK), Sloveenia 

(SI), Soome (FI), Taani (DK), Tšehhi (CZ), Ungari (HU) 

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSSE KUULUVAD RIIGID: Island (IS), Liechtenstein 

(LI), Norra (NO) 

LEPINGU ALUSEL LIITUNUD RIIK: Šveits (CH) 

KAUBANDUS- JA KOOSTÖÖLEPINGU ALUSEL: Suurbritannia (UK)  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=et
https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/pai/search-criteria/ee/language/en
https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/pai/search-criteria/ee/language/en
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4. Kindlustust tõendava dokumendi ploki täitmine raviarvel dokumendi 

liikide lõikes. 

 

4.1. Euroopa ravikindlustuskaart - EHIC 

 

Näidised: 

 

 
 

Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik“ – Euroopa ravikindlustuskaart. 

• Väli „Dokumendi number“ - Euroopa ravikindlustuskaardil punktis 8.  

Kaardi number on üldjuhul 20-kohaline, kuid esineb riike, kus see on lühem (nt. 

Iirimaa). 

• Väljad „Väljastatud“ ja „Kehtib alates“ jäävad tühjaks. 
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• Väli „Kehtib kuni“ – Euroopa ravikindlustuskaardil punkt 9. Kuupäev märkida 

vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“.  

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – Euroopa ravikindlustuskaardil punkt 7. 

Euroopa ravikindlustuskaardil on kood ja akronüüm näidatud koos ühel real. 

Sisestada tuleb ainult kood. Nt. , pädeva asutuse kood on 

0010. 

 

Näide:   

 

• Ühendkuningriik oli Euroopa Liidu liikmesriik kuni 31. jaanuarini 2020. Tuginedes 

01.01.2021 jõustunud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisele kaubandus-ja 

koostöölepingule, on Ühendkuningriigi kindlustatud isikul jätkuvalt õigus vajaminevale 

arstiabile Euroopa Liidus s.h Eestis. Inimesele, kes esitab Ühendkuningriigi poolt 

väljastatud Euroopa Ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi, tuleb osutada 

vajaminevat arstiabi.  

Alates 2021. aastast väljastab Ühendkuningriik oma kindlustatutele  Globaalse 

ravikindlustuskaardi. Kõik Ühendkuningriigi poolt väljastatud Euroopa 

Ravikindlustuskaardid  ja Globaalsed ravikindlustuskaardid  (vt näidiseid) on kehtivad ja 

Ühendkuningriigi kindlustatul on õigus saada antud kaartide alusel ajutisel viibimisel 

Eestis vajaminevat arstiabi. 
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Muutunud ei ole arvete edastamise kord Ühendkuningriigi kindlustatud isikule arstiabi 

osutamisel. Globaalse ravikindlustuskaardi alusel osutatud teenuste eest edastage raviarve 

haigekassale  nii nagu teenust oleks osutatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. 
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4.2. Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat - REPL 

 

Näidis:  
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Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik“ – Ravikindlustuskaardi asendussertifikaat. 

• Väli “Dokumendi number“ – punkt 8. Dokumendi number on üldjuhul 20-

kohaline, kuid esineb riike, kus see on lühem (nt. Iirimaa). 

• Väli „Väljastatud“ - näidatud väljal „Sertifikaadi kohaletoimetamise kuupäev“, 

punkt (c). Kuupäev märkida vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - näidatud väljal „Sertifikaadi kehtivusaeg“, punkt (a). 

Kuupäev märkida vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - näidatud väljal „Sertifikaadi kehtivusaeg“, punkt (b). 

Kuupäev märkida vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – punktis 7 või lahtris (d). 

 

Näide:  
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4.3. Tõend S045 - Hüvitise saamise õigust kinnitav dokument – ajutine 

viibimine 

 

Näidis: 
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Tõend S045 on oma olemuselt Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, mis 

saadetakse isiku kindlustajariigi pädeva asutuse poolt Eesti Haigekassale elektroonilise 

andmevahetussüsteemi RINA kaudu.  

Tõendi S045 saamisel edastab haigekassa selle omakorda raviteenuse osutajale. 

 

Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik“ – Tõend S045. 

• Väli “Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks. 

• Väli „Väljastatud“ – dokumendi väljastamise kuupäeva teavitab haigekassa 

raviteenuse osutajale tõendi S045 saatmisel. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - näidatud väljal 3.1.1.. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - näidatud väljal 3.1.2.. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – näidatud väljal 1.1.7.1.4.1., kahekohalise 

riigikoodi järel olev number. Andmeväljale märkida kood ilma riigitunnuseta. 

 

Näide:  
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4.4. Vorm E112 - Tõend kehtiva haigus- või sünnitushüvitise säilimise 

kohta. 

 

Näidis: 
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Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik” – Vorm E112. 

• Väli “Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks.  

• Väli „Väljastatud“ – vormil E112 punkt 5.5. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - vormil E112 punkt 3 (alates). Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - vormil E112 punkt 3 (kuni). Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – vormil E112 punkt 5.2. 

 

Näide: 
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4.5. Tõend S2 - Plaanilise ravi saamise õigus 

 

Näidis: 
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Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik” – Tõend S2. 

• Väli “ Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks. 

• Väli „Väljastatud“ – tõendil S2 punkt 3.10. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - tõendil S2 punkt 2.3.1. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - tõendil S2 punkt 2.3.2. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – tõendil S2 punkt 3.6.  

 

Näide: 
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4.6. Tõend S037 - Vastus hüvitiste saamise õigust kinnitava dokumendi 

pikendamise taotlusele - plaaniline ravi 

Näidis: 
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Tõend S037 on plaanilise ravi pikendamise luba, mis väljastatakse vormi E112 või tõendi 

S2 eelneval olemasolul. Tõend S037 väljastatakse isiku kindlustajariigi pädeva asutuse 

poolt Eesti Haigekassale elektroonilise andmevahetussüsteemi RINA kaudu.  

Tõendi S037 saamisel edastab haigekassa selle omakorda tõendil märgitud raviteenuse 

osutajale. 

 

Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik“ – Tõend S037. 

• Väli “Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks. 

• Väli „Väljastatud“ – dokumendi väljastamise kuupäeva teavitab haigekassa 

raviteenuse osutajale tõendi S037 saatmisel. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - näidatud väljal 3.1.1.1.. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - näidatud väljal 3.1.1.2.. Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – näidatud väljal 1.1.7.1.4.1., kahekohalise 

riigikoodi järel olev number. Andmeväljale märkida kood ilma riigitunnuseta. 

 

Näide: 
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4.7. Vorm E123 - Tõend õiguse kohta saada mitterahalisi hüvitisi 

tööõnnetuste ja kutsehaiguste vastu kindlustamise kaudu 

 

     Näidis: 
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Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik” – Vorm E123. 

• Väli “ Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks.  

• Väli „Väljastatud“ – vormil E123 punkt 6.5. Kuupäev märkida vastavalt formaadile 

„DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ - vormil E123 punkt 4.2 (alates). Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - vormil E123 punkt 4.2 (kuni). Kuupäev märkida vastavalt 

formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – vormil E123 punkt 6.2. Vorme E123 võivad väljastada 

lisaks pädevatele asutustele ka kindlustusseltsid (nt. Soomes, Saksamaal). 

 

Näide: 
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4.8. Tõend DA1 - Õigus ravikindlustusele tööõnnetuste ja kutsehaiguste 

korral 

Näidis: 
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Andmeväljade täitmine EL dok andmete plokis: 

• Väli „Dokumendi liik” – Tõend DA1. 

• Väli “ Dokumendi number“ – andmeväli jääb tühjaks. 

 • Väli „Väljastatud“ - tõendil DA1 punkt 5.10. Kuupäev märkida vastavalt formaadile 

„DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib alates“ – tõendil DA1 punkt 2.2.2 (alguskuupäev). Kuupäev märkida 

vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Kehtib kuni“ - tõendil DA1 punkt 2.2.2 (lõpu kuupäev). Kuupäev märkida 

vastavalt formaadile „DD.MM.YYYY“. 

• Väli „Pädeva asutuse kood“ – tõendil DA1 punkt 5.6. Tõendeid DA1 võivad 

väljastada lisaks pädevatele asutustele ka kindlustusseltsid (nt. Soomes, Saksamaal). 

 

 

 

5. Kontaktid haigekassas 
 

Finantsosakond: 

6033 677 (raviarvete edastamine haigekassale) 

Ravikindlustuse osakond: 

6033 686 (seadusandlikud küsimused, RINA) 


