
Lisa 21 

Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal 

 

Tervishoiuteenuse osutaja ja Haigekassa lepivad kokku eriolukorra ajal, lisaks lepingus seni 

kokkulepitule ja tervishoiuteenuste loetelus sätestatule, täiendavate lisakulude hüvitamises 

alljärgnevatel tingimustel ja korras. 

1. Tervishoiuteenuse osutajale   eriolukorra ajal teenuste eest täiendaval tasumisel ja kulude 

hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 23.04.2020 määrusest nr 28 ja 07.05.2020 

juhatuse otsuses nr 162 kehtestatud tingimustest ja korrast.  

2. Eriolukorra ajal hüvitatakse kõikidele eriarstiabi, õenduse, hambaravi ja ennetuse 

lepingupartneritele:  

2.1 püsikulud jätkusuutlikkuse tagamiseks. Püsikulude hüvitamine toimub vastava 

Tervishoiuteenuse osutaja arvestusliku kuu lepingumahu täitmata jäävast osast 

tervishoiuteenuse liikide ja teenuse osutajate lõikes; 

2.1.1 püsikulude hüvitamisel ei arvestata:  

• eriarstiabis lisas 3 toodud periooditasusid;  

• hambaravi valmisolekutasu (kood 2285K) mahtusid; 

• ülikalleid ravijuhte. 

2.2 täiendav isikukaitsevahendite kulu, kui Tervishoiuteenuse osutaja on need vahendid 

hankinud iseseisvalt. Kulu hüvitamisel leitakse Haigekassa poolt maksimaalne 

hüvitamisele kuuluv summa, mis sõltub kodeeritud ambulatoorsete vastuvõttude, 

uuringute, protseduuride ja voodipäevade arvust ja erakorralise meditsiini osakonna 

personali arvust, Täiendavalt arvestatakse maksimaalse hüvitamisele kuuluva summa 

hulka kuu tegeliku lepingumahu täitmise alusel desinfitseerimisvahendite kulu. 

3. Haiglavõrgu arengukava haiglatele hüvitatakse lisaks punktis 2 toodule täiendavalt 

eriarstiabis personalikulud COVID-19 osakondades, COVID-19 intensiivravivooditel 

ning erakorralises meditsiini osakonnas, ruumide kohandamise ning kaugvastuvõttude, 

kaugtöö kulud ning muud täiendavad kulutused.   

4. Lisarahastus, v.a isikukaitsevahendite kulu ja erakorralise meditsiini osakonna 

täiendavad personalikulud (v.a Hiiumaa Haigla), tagatakse kõikidele tervishoiuteenuse 

osutajatele perioodilisel koondarvel hiljemalt raviarvete kättesaamise kuule järgneva kuu 

jooksul. Märtsi- ja aprillikuu eest ette nähtud täiendav tasu kajastatakse maikuus 

koostataval koondarvel.  

4.1 Punktis 4 viidatud raviarvele ei rakendu tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõigetes          

4-10 sätestatud rakendustingimused.  

5. Erakorralise meditsiini osakonna täiendavate personalikulude hüvitamiseks koostab 

haigekassa juurdemaksuarve asutusepõhise EMO valmisolekutasu koodiga, millele 

rakendub koefitsient 0,41. Raviarve kajastab alates 01.03.2020 kuni 31.05.2020 

täiendavate personalikulutuste hüvitamist.   

6. COVID-19 testimise eest tasub Haigekassa Tervishoiuteenuse osutajale täiendavalt 

juhul, kui testimise eest on koostatud eraldi ambulatoorne raviarve, millel kajastub ainult 

analüüsi kood 66610 (Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) 

määramine real-taime-PCR-meetodil). Testi eest tasutakse koefitsiendiga 1,0.   



7. Tervishoiuteenuste loetelu koodiga 66642 (Loote rakuvaba DNA sünnieelne sõeluuring 

(NIPT)) raviarve eest tasutakse Tervishoiuteenuse osutajale eriolukorra ajal 

koefitsiendiga 1,0 alates 17.03.2020 osutatud teenuste eest.   

8. Hambaravi partneritele, kellega sõlmiti täiendavad kokkulepped vältimatu hambaravi 

teenuse valmisoleku tagamiseks ja teenuse osutamiseks kogu eriolukorra aja, hüvitatakse 

lisaks punktis 2 toodule tervishoiuteenuste loetelu koodi 2285K alusel. Kui raviasutus ei 

taga teenuse osutamist kogu eespool nimetatud perioodi vältel  on Haigekassal õigus teha 

tasaarveldus proportsionaalselt teenuse osutamise tegeliku ajaga. 

9. Isikukaitsevahendite kulu hüvitamiseks esitab Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassale 

masinloetava e-arve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu lõpuks. Haigekassa 

hüvitab isikukaitsevahendite kulu Haigekassa poolt arvutatud asutusepõhise piirmäära 

ulatuses, mis edastatakse eelnevalt Tervishoiuteenuse osutajale. Väljamakse 

isikukaitsevahendite kulu hüvitamiseks tehakse vastavalt arvel märgitud maksetähtajale, 

kuid mitte varem kui  10. tööpäeva jooksul tervishoiuteenuse osutaja poolt edastatud arve 

esitamisest.  

9.1 Haigekassal on õigus küsida isikukaitsevahendite kuluaruannet alates 1. märtsist 2020 

tekkinud kulude kohta kuni 2020. a lõpuni.  

9.2 Piirmäärast suuremaid summasid hüvitatakse vaid erandkorras, nt 

isikukaitsevahendite jaotamine teistele tervishoiuteenuse osutajatele.  

10. Käesoleva lisa raames hüvitavate teenuste mahud ei mõjuta rahalises lisas kokkulepitud 

mahtusid, v.a punktis 7 toodud NIPT testide raviarved.  

11. Lisaks punktides 2-8 toodule toimub tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse 

ülevõtmine vastavalt tervishoiuteenuste loetelule.  

12.  Haigekassal on õigus nõuda Tervishoiuteenuse osutajalt täiendavat teavet, mis on 

vajalik käesolevas lepingu lisas nimetatud kulude põhjendamiseks.   

13. Lisarahastuse põhimõtteid rakendatakse eriolukorra lõpuni või vastavalt punktis 1 

nimetatud juhatuse otsuse punktist 3 lähtuvalt kehtestatud kuupäevani.  

 


