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Abivahendi kaardi taotlemine muutus lihtsamaks
Alates novembrist muutis sotsiaalkindlustusamet isikliku abivahendi kaardi ja selle
duplikaadi saamise lihtsamaks. Varem tuli abivahendi kaardi saamiseks tulla
sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, kuid novembrist saab seda taotleda ameti
kodulehel. Selleks tuleb täita ära vastav vorm ning 3-5 päeva jooksul saadetakse uus kaart
taotlejale postiga koju. Uuendus on abivahendi kaartide taotlemist oluliselt suurendanud.
Kui tavaliselt oli keskmine taotluste arv kuus 70, siis novembris oli taotlusi juba 537.
Abivahendite taotlemisest hooldekodudes elavatele inimestele
Siiani oli riikliku soodustusega abivahendeid võimalik soetada vaid kodus elavatel
inimestel. Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille
kohaselt saavad neid soetada ka hoolekandeasutustes elavad inimesed.
Nagu ka kõigil teistel, on ka hooldekodus elavatel inimestel vaja abivahendi soetamiseks
abivahendi kaarti. Kaarte ei pea taotlema ükshaaval, vaid ühes hoolekandeasutuses elavad
isikud võivad teha seda koos. Selleks tuleb hoolekandeasutusel edastada nimekiri ja
andmed asutuses viibivatest ja kaarti vajavatest inimestest e-posti aadressile
info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Nimekiri peab sisaldama kaardi taotlejate isiku ees- ja
perekonnanimesid ning isikukoode ning aadressi, kuhu kaardid saata. Lisainfo küsimiseks
võiks olla lisatud ka e-posti aadress ja telefoninumber. Valmis kaardid saadetakse
asutusele ühekorraga.
Abivahendid, mida hooldekodude elanikud riigi toel soetada ei saa
Siinses artiklis tahaksin eraldi välja tuua need abivahendid, millele uus määrus ei laiene ja
mida hooldekodudes elavad inimesed riigi toel soetada ei saa. Järgnevalt lisan nimekirja
nendest vahenditest.
1. Abivahendid, mis hõlbustavad eelkõige hooldaja tööd, mitte inimese iseseisvat
toimetulekut. Näiteks libistamislauad ja -matid, libilinad, tõsterihmad ja -rakmed,
lingtõstukid, lingtõstuki kehatoed.
2. Abivahendid, mis on seotud teenuse osutamiseks kasutatava hoone turvalisuse või
sellele ligipääsetavuse tagamisega. Näiteks mittelibisevad alused ja
keskkonnahäiresüsteemid. Ligipääsetavusega seotud tooteks on näiteks
kaasaskantav kaldtee.
3. Abivahend, mis on vajalik hooldusteenust kasutavale isikule hügieenitoimingute
tegemise tagamiseks, välja arvatud ühekordseks kasutamiseks mõeldud
abivahend. Näiteks tualetitool, poti- ja dušitool, potikõrgendus, vanni- ja dušitool,
vanni-, duši- ja mähkimislauad, siibrid. Samuti uriini absorbeerivad abivahendid ehk
mähkmed, keha pesemise või küürimise vahendid, naha kaitse ja puhastamise
vahendid.
4. Abivahend, mis on ette nähtud rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruses
ohutu ja tervist toetava teenuse osutamiseks, või abivahend, mis asendab teenuse
osutamiseks ette nähtud toodet või vahendit, kui see vastab paremini
hooldusteenust kasutava isiku vajadustele. Näiteks voodilaud, valgusti, elektriline
voodi, madratsid lamatiste vältimiseks, imavad aluslinad, sh pestavad aluslinad.
5. Abivahendid, mis on hoone või mööbli külge kinnitatavad ja hõlbustavad asutuses
liikumist. Näiteks tugikäepidemed ja tugipuud, hingedega tugipuud, tugikäepidemed,
teisaldatavad käsipuud tõusmiseks.

Lisainfot abivahendite teemal saab küsida sotsiaalkindlustusameti abivahendite
talituse nõunikult Merlin Veinbergilt. Kontakt:
Merlin.Veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee, 4350594, 58669956.

