
Mari Kalbin
Haigekassa/ Esmatasandi teenuste osakond
Helen Tähtvere
Sotsiaalkindlustusamet / erihoolekande talitusejuhataja
Katrin Tsuiman
Sotsiaalkindlustusamet / erihoolekande valdkonna nõunik

Aktuaalsed teemad ja küsimused 
erihoolekandes



Tasuta hambaravi
erivajadustega inimestele



Tasuta hambaravi on mõeldud neile, kes ise ei suuda
oma hammaste puhtuse eest hoolitseda.

Õiguse tasuta hambaraviks määrab inimesele 
perearst või raviarst, mitte hambaarst! Tervise 
infosüsteemis märgib arst inimese raviarvele 
statistilise koodi 9072.

Tasuta hambaravi õigust näeb inimene riigiportaalist 
www.eesti.ee.



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

•Intellektipuue
•Autistliku spektrumi häire
•Dementsus
•Muud rasked psüühilised kõrvalekalded



Kriteeriumid
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



Vastuvõtule aja broneerimine
•Vastuvõtule aja broneerimiseks tuleb uurida, kas raviasutusel 
on haigekassaga sõlmitud (laste hambaravi rahastamise) 
leping ja ta osutab puuetega inimeste hambaravi

•Vastuvõtule registreerimiseks tuleb öelda patsiendi isikukood.

•Helistaja peab olema valmis jagama infot ka puudega inimese 
seisundi kohta.



Periood jaanuar – august 2019

•367 isikule on määratud
•84 isikut 
•90 ravijuhtu
•keskmine ravijuhu maksumus 35,28 eurot
•96 korda on käidud hambaarsti juures
•keskmine korra maksumus 33,63 eurot

01. September 20XX

Presentatsiooni pealkiri



Küsimused?



Üld- või erihooldekodu elaniku 
gripivastane vaktsineerimine



Korraldus
•Gripivastase vaktsineerimise viivad läbi hooldekodus elavate 
isikute perearstid või hooldekodu teenindav perearst. 

•Kogu kulu vaktsineerimise eest tasub perearstile Eesti 
Haigekassa. 

•Üld- ja erihooldekodude elanike gripivastane vaktsineerimine 
viiakse läbi perearstide ning hooldekodude koostöös.



Vaktsiin ja teostamine
•Gripivaktsiin VaxigripTetra süstesuspensioon, 0,5ml N1

•Vaktsiini saamiseks vormistab perearst elektroonilise 
tellimislehe ja edastab terviseameti regionaalosakonna 
maakonna esindusele. 

•Selleks, et kõik vaktsineerimise soovi avaldanud 
hooldekodude elanikud saaksid vaktsineeritud enne 
gripihooaja algust on oluline, et vaktsineerimised viiakse läbi 
oktoobri kuu jooksul. 



Küsimused?



Tänan!

Mari Kalbin
mari.kalbin@haigekassa.ee

Tel: 53046787
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