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ERIARSTIABI TERVISHOIUTEENUSE KULUARVESTUSE ANDMED
1. Töötajate andmed
Teenuse Teenuse nimetus
kood

Toitumisterapeudi
nõustamine tsöliaakia või
herpetiformse dermatiidi

Ressursi
kood

Nimetus

Töötajate arv

Teenuse osutamiseks vajalik
aeg (s.h ettevalmistusaeg)

Toitumisterapeut

1

120 min

2. Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete andmed
Teenuse Teenuse nimetus
Ressursi
Seadme nimetus
kood
kood

Soetusmaksumus (ilma Käibemaksu protsent
käibemaksuta)

3. Ruumide andmed
Teenuse
kood

Ruumi
Ruumi nimetus
ressursi kood

Kasutusaeg teenuse
osutamiseks

Teenuse nimetus
Ambulatoorse vastuvõtu kabinet 60min

4. Tabelis 3 esitatud ruumis paiknevad seadmed ja inventarid

Sotsiaalministri 19.01.2007.a. määruse nr 9 “Kindlustatud
isikult tasu
maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise
kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu
arvutamise metoodika” lisa 1

Amortisatsi Hoolduskulu
ooniaeg
aastas
(aastates)

Kasutusaeg või
protseduuride
arv taotletava
teenuse
osutamiseks

Käesoleva
teenuse
osutamisel
optimaalne
protseduuride
arv seadme
kohta aastas

Seadme
optimaalne
kasutusmaht
aastas
(minutites/
protseduurides)

Teenuse
kood

Teenuse nimetus

Ruumi
Ruumi nimetus
ressursi kood

5. Korduvkasutusega meditsiiniseadmed
Teenuse Teenuse nimetus
Ressursi
kood
kood

Ruumis paikneva
ressursi kood

Ruumis paikneva ressursi
nimetus

Käitur

Vastuvõtukabinet

Töölaud ja tool

Vastuvõtukabinet

Tööarvuti ja printer, paber

Vastuvõtukabinet

Toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks

Nimetus

Mõõtühik

Kogus

Stadiomeeter

Ühiku hind
Käibemaksu
(ilma
protsent
käibemaksuta)

Kogus

Märkused

Kasutuskor Ühiku hind
Käibemaksu
dade arv
(ilma
protsent
käibemaksuta)

1
1

Meditsiiniline kaal
Toidupäeviku analüüsi tarkvara

6. Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimid)
Teenuse Teenuse nimetus
Ressursi
Nimetus
Mõõtühik
Kogus
Ühiku hind1 Käibemaksu
(ilma hulgimüügi protsent
kood
kood

Osakaal
teenuses2

juurdehindluse ja
käibemaksuta)

1

Kui esitatakse taotlus tervishoiuteenuste loetelu 7. Peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud meditsiinisedme piirhinna muutmiseks või uue lisamiseks, esitatakse
hankelepingus kokkulepitu hind. Kui hankelepingus kokkulepitud ostuhind puudub, märgitakse hulgimüügi hind ning lisatakse selle kohta selgitus tabeli alla.
2

täidetakse tervishoiuteenuste loetelu 7. Peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud meditsiinisedme piirhinna muutmisel või uue lisamisel

7. Ravimid3
Teenuse Teenuse nimetus
kood

Paikme/näid Paikme/näidustuse raviks või
ustuse
teenuses kasutatava(te)
ravimi(te) või ravikuuri(de)
nimetus4
5
nimetus(ed)

Ravikuuris
sisalduva(te)
toimeaine(te)
nimetus(ed) ja
manustamisviis(id)

Ravikuuris sisalduva(te)
toimeaine(te) ühik

Ravikuuris
sisalduva
toimeaine
keskmine
kogus
patsiendi
kohta

Hankelepingus Hulgimüügihind Ravikuuri
Paikme/näidustu
kokkulepitud ühiku kohta6
osakaal antud se osakaal antud
ostuhind ühiku
paikme/näidust teenuses4
kohta
use ravis

3

täidetakse tervishoiuteenuste loetelu 7. peatükis “Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite piirhindade muutmise või lisamise korral

4

täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

5

loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

6

täidetakse juhul, kui puudub hankelepingus kokkulepitud ostuhind

8. Tugiteenuste andmed
Teenuse Teenuse nimetus
kood

9. Teised teenused
Teenuse Teenuse nimetus
kood
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Ressursi
kood

Teenuse
kood

Nimetus

Mõõtühik

IT ressursid
Pesupesemine
Toitlustamine
Sterilisatsioon
Jäätmekäitlus

Määramata
Kilogramm
Voodipäev
Kuupmeeter
Kilogramm

Teenuse nimetus

Kogus

Kogus

0
0
0
0

