
 
 
 

JUHATUSE OTSUS 

10. september 2020 nr 339 

Eriarstiabi riigihangete pakkumuste hindamiseks hindamise aluse Eesti keskmiste näitajate 

kinnitamine 

 

Otsus tehakse Vabariigi Valitsuse 05.01.2001 määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri” § 20 punkti 

25 alusel kooskõlas Eesti Haigekassa nõukogu 22.mai 2020 otsuse nr 19„ Ravi rahastamise lepingu 

sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ punktidega 

1.7. ja 3.1.C ja Eesti Haigekassa juhatuse 12.08.2020 järgmiste otsuste: 

nr 287 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine dermatoveneroloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 288 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine endokrinoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 289 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine psühhiaatria eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 290 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine gastroenteroloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 291 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine günekoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 293 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine pulmonoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 294 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine näo- ja lõualuukirurgia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 295 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine neuroloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 296 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine oftalmoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 297 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine ortopeedia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 298 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine otorinolarüngoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 299 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine kardioloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 300 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine reumatoloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 301 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine taastusravi eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 302 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine üldkirurgia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 303 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine uroloogia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 304 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine veresoontekirurgia eriala teenuste hankes“ punktiga 3.1.C,  

nr 305 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise aluste hindepunktide 

kehtestamine viljatusravi teenuste hankes“ punktiga 3.1.C juhatuse liikme Maivi Parve ettepanekul. 

 



   
 

   
 

 

1. Kinnitada ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamiseks eriarstiabi Eesti keskmised 

näitajad haigekassa andmekogu andmetel (Lisa 1). 

2. Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab juhatuse liige Maivi Parv. 
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Lisa 1  

Eesti Haigekassa juhatuse  

10.09.2020. a otsuse nr 339 juurde 

 

Eriarstiabi riigihangete pakkumuste hindamiseks hindamise aluse Eesti keskmised näitajad 

 

Ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Eesti 

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu 4.peatükis nimetatud uuringute ja protseduuride (tk) osakaal 

ambulatoorsel erialal kõigist teenustest (tk) vastaval erialal 01.05.2019 kuni 29.02.2020 ja 

01.06.2020-31.07.2020 andmetel*. 

 

 

 

 

 

 

Eriala 

Kõigi vastava eriala 

tervishoiuteenuse 

osutajate uuringute ja 

protseduuride 

osakaal kõigist 

teenustest 

10,0% (kaasa arvatud) 

madalam kõigi vastava 

eriala tervishoiuteenuse 

osutajate uuringute ja 

protseduuride osakaal 

kõigist teenustest  

20,0% (kaasa arvatud) 

madalam kõigi vastava 

eriala tervishoiuteenuse 

osutajate uuringute ja 

protseduuride osakaal 

kõigist teenustest 

Dermatoveneroloogia 17,5% 15,8% 14,0% 

Endokrinoloogia 5,9% 5,3% 4,7% 

Gastroenteroloogia 12,3% 11,1% 9,8% 

Günekoloogia 17,5% 15,8% 14,0% 

Kardioloogia 24,8% 22,3% 19,8% 

Neuroloogia 17,5% 15,8% 14,0% 

Näo- ja lõualuukirurgia 16,4% 14,8% 13,1% 

Oftalmoloogia 70,2% 63,2% 56,2% 

Ortopeedia 37,4% 33,7% 29,9% 

Otorinolarüngoloogia 46,5% 41,9% 37,2% 

Psühhiaatria 16,0% 14,4% 12,8% 

Pulmonoloogia 22,5% 20,3% 18,0% 

Reumatoloogia 13,6% 12,2% 10,9% 

Taastusravi 79,3% 71,4% 63,4% 

Uroloogia 24,8% 22,3% 19,8% 

Veresoontekirurgia 52,2% 47,0% 41,8% 

Viljatusravi 35,8% 32,2% 28,6% 

Üldkirurgia 28,1% 25,3% 22,5% 

* Märkus: uuringute ja protseduuride ning teenuse hulka ei ole arvatud erakorralise meditsiini 

osakonnas tehtud uuringuid ja protseduure ning teenuseid 

* 12 kalendrikuu andmed on võetud haigekassa raamatupidamise andmete alusel.  

 

 

 

 

Koostajad: Signe Borissov, Kristel Kolga, Endla Tempel 


