Teavitus – TVLi info perearstidele

Head perearstid!

Täname kõiki perearste kes on juba jõudnud tegeleda patsiendiportaali kaudu avatud haigusvõi hoolduslehtedega ja palume ka teistel jõudumööda patsientidega kontakteeruda.
Patsientidega tuleks ühendust saada seitsme kalendripäeva jooksul.
Lisame kirjale juurde patsiendiportaalist laekunud avatud TVL-de menetlemise juhendi
(manuses).
Täpsustatud
RKH-10
kodeerimisjuhis
asub
siin:
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/RHK_10_COVID19_kodeerimise%20juhend_19032020.pdf
Anname järgnevalt juhiseid TVL-de väljastamisega seotud teemade osas:
1. Põhjusel 10 „Karantiin“ avatud TVL-d
Kuna hetkel ei ole Eestis välja kuulutatud karantiini, siis palume selle tunnusega tööst
vabastamise põhjust mitte märkida. Juhul, kui olete haiguslehe põhjusega
„10 - Karantiin“ juba avanud, siis palun muutke haiguslehe lõpetamisel põhjus
„Karantiin“ põhjuseks „1-Haigestmine“.
2. Diagnoosi muutmine haigus- või hoolduslehel
COVID-19 haigusepideemia haiguslehe jaoks erilisi diagnoosi märkimise reegleid ei
ole. Oluline on, et haigusloos dokumenteeritakse ja raviarvele märgitakse koodid
korrektselt ja vastavuses RHK- 10 reeglitega ning COVID-19 haiguse korral järgitakse
uut juhist. Hilisema statistika vajadusel on võimalik erinevad andmed haigekassale
esitatud dokumentide alusel kokku viia.
Koodi J06.9 (Täpsustamata ülemiste hingamisteede viirushaigus) märkimine TVL
algatamisel on asjakohane, kui tegemist on vastavate kliiniliste sümptomitega. TVL
lõpetamisel saab vajadusel koodi muuta ja täpsustatud haiguse koodi märkida.
NB! Punktide 1 ja 2 kohta.
TVL andmetes saate muudatusi teha ainult TVL lõpetamisel, sh saate TVL lõpetamisel
muuta ka TVL avamisel märgitud lehe alguse või lõpu kuupäevasid.
3. Kas inimene ise saab TVL tühistada?
Mis vahe on TVL tühistamisel ja TVL-st loobumisel?
Inimene ise ei saa TVL tühistada; ka seda mitte, mille inimene ise endale
Patsiendiportaalis avas. TVLi tühistamiseks võib inimene saata digiallkirjastatud
taotluse haigekassale või helistada haigekassa infotelefonil, kui ta saab ennast autentida
Mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Tühistamise teeb haigekassa töötaja.
Teine variant on, et inimene ütleb arstile et ta ei vaja TVL-i, arst märgib et TVL-st on
loobutud (vajutab digiloos nupule „TVL loobumine“).

Loobutud TVL jääb haigekassa andmekogusse (TVL algus on TVL-i avamisel märgitud
töövabastuse alguskuupäev, TVL lõpp on loobumise tegemise kuupäev) ja see ei kuulu
hüvitamisele. Selle perioodi asemele arst uut TVL-i teha ei saa (arst saab kattuvuse
veateate).
Kui haigekassa töötaja TVL-i tühistab (seda arst tehniliselt teha ei saa), siis selle
perioodi asemele saab arst teha uue TVL-i.
4. Inimesele avati haigusleht, aga on vaja samaks perioodiks hoopis hoolduslehte (või
vastupidi). Arst loobus haiguslehest aga ei saa hoolduslehte teha, saab kattuvuse
veateate. Mida arst tegema peab?
Arst peab saatma haigekassale õiendi loobutud lehe (näite korral haigusleht)
tühistamiseks. Kui haigekassa andmekogus on TVL tühistatud, saab arst avada samale
perioodile uue TVL-i.
5. Digiloos alustatud töövõimetuslehtede menetlemisel palume tegevuse raviloos
kajastada ning raviarve alustada kuupäevaga, millal Te võtsite patsiendiga haigus- või
hoolduslehe vajaduse hindamise osas. Juhul, kui haigus- või hooldusleht tühistatakse,
ei ole vaja vormistada raviarvet, kuid raviloos tuleks kajastada tühistamise põhjus.

Eriolukorra lõpuni on võimalik saada abi TVL-ide väljastamisega seotud küsimustes
telefonidelt 6208315 ja 6208324 eesti keeles ning telefonilt 6208401 vene keeles
Heade soovidega,

