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Baasraha suurenemine 

Baasrahasse lisandus kõnekeskuse tasu, rahaline ressurss 120.60 eurot nimistu kohta.

• Lisatud uus punkt 4.1.3.1.- tagada hiljemalt 30.06.2022 kõnede ootejärjekorra haldamise, tagasi 
helistamise teenuse, järjekorra teated kliendile ja kõnede monitooring

. Lisatud on uus punkt- 4.1.1.1.- Teenuseosutaja on liidestunud üleriigilise digiregistratuuriga, et 
tagada sujuvam töökorraldus perearstikeskuses hiljemalt 31. 12. 2022



3

Kvaliteeditasude muutused

Muudetakse koodidega 3061, 3069, 3062, 3050, 3083 ja 3093 tähistatud lisatasude summasid. 
Muudatus on tingitud 2021. aasta kevadel perearstide miinimum tunnibrutopalga tõstmisega 14,40 eurolt 
15,00 euroni

• Kood 3061 - 5965,98 EUR (5727,34)

• Kood 3069 - 7470,92 EUR (7172,08)

• Kood 3062 - 1306,2 EUR (1253,95)

• Kood 3050 - 217,2 EUR (208,99)

• Kood 3083 - 1306,2 EUR (1253,95)

• Kood 3093 - 2990,57 EUR ( 2870.95)

Muudeti koodi 3050 sõnastust : Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi 
rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga nimistu kohta, mis on täitnud 
perearstide kvaliteedisüsteemi ennetava osa tulemusliku töö ja krooniliste haigete jälgimise osa 
kriteeriumid.
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Lisatasu gripi vaktsineerimise eest

nimistu hõlmatus on 15% - 0,6 koefitsient; ( 869,72)

nimistu hõlmatus on 20% - 0,7 koefitsient; (914,34)

nimistu hõlmatus on 25% - 0,8 koefitsient; (1044,96)

nimistu hõlmatus 30-50 % - 1,0 koefitsient; (1306,2)

nimistu hõlmatus 51% ja enam - 1,2 koefitsient.(1567,44)
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Laiendatud on e-konsultatsiooni võimalusi kahe erialaga: laste oftalmoloogia ning plastika-ja 
rekonstruktiivkirurgia

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja 
saatekirja vastuse nõuded) leiate kõige kiiremini meie kodulehelt
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Tegevusfondi lisati teenused

• Klipsi asetamine endoskoopial 7574

• Endoskoopiline injektsioonravi 7576

• Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi 
kasutamisega 7577

• Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial 7578

Üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile lisandus uue 
teenusena veebikonsultatsiooni teenus. 
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Hambaravi
Laienes isikute hulk kellele laieneb õigus tasuta hambaravile. 

• Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest nosoloogiast, mille tõttu 
patsient ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral:

Intellektipuue; autistliku spektrumi häire; dementsus; muud rasked psüühilised kõrvalekalded

• Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil inimene ei ole suuteline suuõõne hügieeni 
protseduure läbi viima:

Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest

Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi

Kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu,   
mille tõttu isik ei tule toime suuhügieeniga

• Onkoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C00–C14, C30–C32)  

• kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja, kes saab või on saanud kiiritusravi ja/või keemiaravi ja kes on 
saanud antiresorptiivset ravi (bisfosfonaadid, denosumab). 

• Hematoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C90–C96) 

• kellel on diagnoositud hulgimüoloom või lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomuline kasvaja ja kes vajab ravi osana koodidega 8101 
ja 8102 tähistatud tervishoiuteenuseid või antiresorptiivset ravi (kood 486R).  
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