EESTI
HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE
TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse
Eesti Haigekassa
nimi
Postiaadress
Lembitu 10, Tallinn
Telefoni- ja faksinumber
6 208 428, fax 6 208 449
E-posti aadress
info@haigekassa.ee
Kontaktisiku ees- ja
perekonnanimi ning
kontaktandmed

LOETELU

MUUTMISE

Külli Friedemann kylli.friedemann@haigekassa.ee

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
Spordimeditsiiniline tervisekontroll
2.2. Teenuse kood
A: Eriarsti esmane vastuvõtt, sh küsimustik, füüsikaline uuring,
tervishoiuteenuste loetelus
terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine (3002),
(edaspidi loetelu) olemasoleva eletrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga (6323),
teenuse korral
elektrokardiograafia koormustest (6324) ja spirograafia (6301).
B: Eriarsti esmane vastuvõtt, sh küsimustik, füüsikaline uuring,
terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine (3002),
eletrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga (6323),
elektrokardiograafia koormustest (6324), spirograafia ja
hapnikutarbimise kompleksuuring (6333).
C: Eriarsti esmane vastuvõtt, sh küsimustik, füüsikaline uuring,
terviseuuringu kokkuvõte, tõendi väljastamine (3002),
eletrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga (6323) ja
spirograafia (6301).
Teenuse osutamisel kasutatavad täiendavad tervishoiuteenuste
loetelus sisalduvad teenused ja uuringud:
3004 (eriarsti korduv vastuvõtt)
66706 (sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud
immuunmeetodil)
66101 (glükoosi määramine)
66102 (kreatiniin, uurea, kusihape)
66106 (ensüümid)
66107 (Na, K, Ca)
66108 (kloriidid)
66109 (Fe, Mg, fosfaat)
66111 (reumatoidfaktor)
66112 (CRV)
66118 (glükohemoglobiin)
66123 (spetsiifilised valgud)
66127 (transferriini lahustuvad retseptorid)
66707 (aneemia- , südame-, kasvajamarkerite, haigustekitajate
määramine)
6326 (Holteri monitooring)
6339 (ehhokardiograafia osalise mahuga)
6340 (täismahus ehhokardiograafia)
6360 (keha rasva- ja veesisalduse uuring)
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2.3. Kohaldamise tingimus(ed)

2.4. Ettepaneku eesmärk

7900 (Rö peapiirkonnast)
7903 (Rö rindkere)
7904 (2 ülesvõtete rindkerest)
7905 (3 ülesvõtet rindkerest)
7906 (Rö lülisammas 1 ülesvõte)
7907 (Rö lülisambast 2 ülesvõtet)
7908 (Rö lülisambast iga järgmine)
7915 (Rö ülajäsemetest)
7916 (Rö ülajäsemetest 2 ülesvõtet)
7917 (Rö ülajäsemetest iga järgmine)
7918 (Rö alajäsemestest)
7919 (Rö alajäsemetest 2 ülesvõtet)
7920 (Rö alajäsemetest iga järgmine)
7930 (jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses
lülisammas)
7946 (ühe piirkonna liigese UHD)
7948 (pehmete kudede UHD üks piirkond)
6402 (toonaudiomeetria)
 Eeltoodud
täiendavaid
uuringuid
või
teenuseid
(lisauuringuid)
rakendatakse
vaid
meditsiinilisel
näidustusel.
 Teenused ei sisalda uuringuid, mille eesmärgid on seotud
kehalise võimekuse hindamisega ning andmete
kogumisega treeningute planeerimiseks.
Spordimeditsiinilise
tervisekontrolli
integreerimine
projektipõhisest käsitlusest tervishoiuteenuste loetellu koos
teenuste
rakendustingimuste
ja
vajadusel
piirhindade
kaasajastamisega vastavalt 2015. aastal ennetusprojekti
„Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide
ennetamiseks“ läbiviidud tegevusauditi tulemustele ja erialaseltsi
esitatud ettepanekutele.
Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada)

1

Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda
ei ole võimalik/vajalik täita.
2

Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse,
täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava
välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi
maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 2 ning 8.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta.
6
Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta.
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2.5. Peatükk loetelus,
teenus peaks sisalduma

kus

Üldarstiabi
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

Taotluse eesmärk: vastavalt haiguste ennetusprojekti „Noorsportlaste tervisekontroll
spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks“ tegevusauditi tulemustele ja SA
Spordimeditsiini Föderatsiooni poolt esitatud ettepanekutele lisada Eesti Haigekassa
tervishoiuteenuste loetellu uus/(uued) teenus(ed) nimetusega „spordimeditsiiniline
tervisekontroll“, sealjuures diferentseerides teenuse sisu ja mahtu projektipõhiselt kasutusel
olnud uuringukomplekside alusel (baasuuring C ning täiendavad uuringud B ja A). Samuti
lähtuda kättesaadavuse aspektist tervisekeskuste võtmes ja üldarstiabi lepingu raames.
Kirjeldada kohaldamise tingimused ja seotus koolitervishoiu teenusega ning
perearstisüsteemiga.

3. Esitamise kuupäev
4. Esitaja nimi ja allkiri

05.02.2016
Mari Mathiesen
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