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 Tasuliste tervishoiuteenuste osutamise kord Lõuna-Eesti Haiglas 

 

 

1. Tasuliste tervishoiuteenuste osutamise eesmärk on anda patsiendile enam võimalusi haiglas 

osutatavate tervishoiuteenuste kasutamiseks. 

 

2. Tasuliste tervishoiuteenuste osutamise kord kehtib kõikides Lõuna-Eesti Haigla kliinikutes 

ning üksustes. 

 

3. Tasulist tervishoiuteenust osutatakse järgmistel juhtudel: 

 

 Patsient soovib pöörduda saatekirjata eriarsti vastuvõtule erialadel, kus on nõutav 

saatekiri.  

 Patsient soovib uuringut, protseduuri või tervishoiuteenust saatekirjata. 

 Patsient soovib pöörduda eriarsti vastuvõtule väljaspool Eesti Haigekassa lepingumahust 

tingitud ravijärjekorda. 

 Patsient soovib saada plaanilist tervishoiuteenust, kuid on ravikindlustamata. 

 Patsient soovib tervishoiuteenuseid, mille eest tasumise kohustust ei võta üle Eesti 

Haigekassa. 

 

4. Tasulisele tervishoiuteenusele registreerimine ning teenuse eest tasumine: 

4.1. Tasulisele tervishoiuteenusele registreerib haigla registratuur. Registratuuri töötaja tutvustab 

patsiendile enne registreerimist tasuliste teenuste osutamise korda.  

4.2. Patsiendi pöördumisel teenusele avab registratuuri või vastuvõtuosakonna töötaja tasulise 

tervishoiuteenuse arve elektroonilises haigusloos ning võtab patsiendilt kirjaliku nõusoleku 

tasulise tervishoiuteenuse osutamise kohta (lisatud). Paberkandjal nõusoleku vorm 

allkirjastatakse kahepoolselt (nõusoleku võtnud tervishoiutöötaja ja patsient). Nõusoleku vorm 

täidetakse kahes eksemplaris, millest üks jääb patsiendile ning teine säilitatakse patsiendi 

tervisekaardis või haigusloos 

4.3. Patsient tasub osutatava tasulise tervishoiuteenuse eest registratuuris või haigla vastuvõtu 

osakonnas enne teenuse saamist. 

4.4. Tasulise tervishoiuteenuse hind on kehtestatud Lõuna-Eesti Haigla juhatuse liikme 

käskkirjaga. Kui käskkirjaga pole erinevat hinda kehtestatud, siis osutatakse teenust Eesti 

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (VV määrus, mis on kehtestatud EV “Ravikindlustuse 

seaduse” §30 lõige 1 alusel) kehtestatud hinnaga. Teenuse hinnale lisandub visiidi- ja 

voodipäevatasu (kehtestatud piirmääras). 

Hinnakirja muutmisel kehtib patsiendile teenusele registreerimise hetke hind. 

4.5. Registratuuri või vastuvõtuosakonna töötaja väljastab patsiendile (tasulise tervishoiuteenuse 

eest) maksmist tõendava dokumendi. Osutatud tasuliste tervishoiuteenuste eest makstud summat  

Eesti Haigekassa ei hüvita. 

4.6. Eriarsti esmasel vastuvõtul koostab arst edasise võimaliku uuringu- ja raviplaani ning 

informeerib haiget edasiste toimingute hindadest. Raviplaanis kokku lepitud uuringute ja 

protseduuride eest tasub patsient ise. 

 

5. Tasulise uuringu või protseduuri vastus antakse patsiendi kätte või kui see pole koheselt 

võimalik, saadetakse tähitud postiga patsiendi antud aadressile ja patsiendi nõusolekul, tema 

perearstile. 

 



6. Patsiendi poolt makstud kuid Lõuna-Eesti Haigla poolt osutamata jäetud teenuse eest makstud 

summa tagastatakse patsiendile maksmist tõendava dokumendi alusel kolme tööpäeva jooksul 

planeeritud teenuse osutamise kuupäevast arvates.  

 

7. Tasuliste meditsiiniteenuste osutamisel: 

7.1 Juhindutakse arstiabi andmiseks vajalikest seadusandlikest aktidest, Lõuna-Eesti Haigla AS 

poolt kehtestatud haldusaktidest ning teenuse osutamise üldisest iseloomust tulenevatest 

nõuetest. 

7.2. Patsiendile koostakse sobivaim raviplaan, lähtuvalt patsiendi tervislikust seisundist ja 

tõenduspõhise meditsiini seisukohtadest. 

7.3. Vajadusel suunatakse patsient edasiseks raviks või uuringuteks teise eriarsti juurde. 

7.4. Uute asjaolude ilmnemisel tehakse kokkuleppel patsiendiga raviplaani vajalikke muudatusi. 

7.5. Teenus dokumenteeritakse vastavalt  kehtestatud nõeutele. 

7.6. Vajadusel vormistatakse töövõimetuslehed ja retseptid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


