VISIIDITASUDE MÄÄRAD JA RAKENDAMISE TINGIMUSED

Visiidi- või voodipäevatasu
Visiit eriarsti juurde

Kuni 5 eurot
NB! Eriarsti juures ei tohi kindlustatult visiiditasu võtta:
- kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja poolt
- rasedatelt
- alla kahe aastastelt lastelt
- vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb
statsionaarne teenus
NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal
lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu
üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega
või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise
tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses
suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

Voodipäevatasu haiglas
järelravis

Kuni 2,50 eurot päevas.
Kuni 10 päeva jooksul ühe haigusjuhtumi korral ehk maksimaalselt 25
eurot ühe haiglasoleku kohta.
NB! Voodipäevatasu ei või nõuda:
- statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele
Tervishoiuteenuste omaosalus

Tervishoiuteenuste omaosaluse hind on määratud vastavalt tervishoiuteenuste loetelus sätestatud
lisatingimustele.
Statsionaarse õendusabi
11,85 eurot
voodipäevatasu 15%
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Teenustasud
Töövõimetuslehe väljastamine
Retsepti väljastamine
Dokumendi väljastamise tasu
(sh tervisetõendid)

Tervisekaardi väljavõte

tasuta
tasuta
Mõistlik tasu, mis alaealiste puhul ei ületa dokumendi väljastamisele
tehtud keskmisi kulutusi.
Tasu ei või nõuda, kui dokument on vajalik haigekassale,
õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale.
Samuti ei või tasu nõuda, kui dokumenti on vaja
töövõimetusekspertiisiks, töövõime hindamiseks või puude
raskusastme määramiseks.NB! Tasu saanud tervishoiuteenuse osutaja
peab kliendile (patsiendile) väljastama tasu saamist tõendava
dokumendi.
Kui inimene soovib väljavõtet oma tervisekaardist (näiteks vahetades
perearsti), siis tohib raviasutus selle eest tasu küsida alates 21.
leheküljest kuni 19 senti iga väljastatud lehekülje eest.

Tasuline hooldusteenus Elva Haiglas
Hooldusteenus
25,00€ päev / 765,00€ kuu
Mähkmete tasu
Individuaalne arvestus
Hooldusteenuse sisu
· hooldusteenused (hügieenitoimingud, abistamine
(intensiivsuse tase määratakse eritumistoimingutel, söötmine)
lähtuvalt patsiendi seisundist) · majutus kahekohalistes tubades (soovi korral on võimalik kasutada
üksi tuba) vastavalt Elva Haigla hinnakirjale
· toitlustamine kolmel korral päevas, lisaks õhtune tee suupistetega
· sotsiaalteenused (nt. televiisori vaatamine üldkasutatavas ruumis,
tähtpäevade kontserdid, võimalusel värskes õhus viibimine jne.)

Tasulised lisateenused
hoolduses

o
o
o
o
·
·
·

vajadusel arsti külastus (perearsti visiit)
õendusabi teenus (koduõe teenus)
hingeabi teenus
televisiooni valmidus tubades
kliendi isikliku pesu pesemine (pesumaja hinnakirja alusel)
transpordi osutamine (transpordi osutaja hinnakirja alusel)
juuksur, maniküür, pediküür (teenuse osutaja hinnakirja alusel)

Tasuline eriarstiteenus sisaldab ainult arsti konsultatsiooni, uuringute ja protseduuride eest tuleb
tasuda lisaks Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtivate piirhindade alusel.
Lisaks tasuliste tervishoiuteenuste hinnakirjale on patsiendil võimalik osta väljapool järjekorda
raviteenuseid Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtivate piirhindade alusel.
NB! Vähekindlustatud isikutel on võimalik taotleda omavalitsuselt hüvitist nimetatud tasude
kompenseerimiseks.Võimalusel täpsustada enne teenusele tulekut kompenseerimise viis
omavalitsuses.
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