
Nendele inimestele, 
kes olid 1. jaanua-
rini 2022 soetanud 
kateetreid sotsiaal-
k indlustusamet i 

rahastusega, lõi Eesti Haigekassa 
ise meditsiiniseadme kaardi. See-
tõttu ei olnud nimetatud tooteid 
kasutanud inimestel vaja kateetrite 
tõendi saamiseks arsti poole pöör-
duda. Eesti Haigekassa rahastusega 
kateetreid, uriinikotte või peenise-
katteid soetavatel isikutel on sot-
siaalkindlustusameti soodustuse 
toel õigus osta juurde nahakaitse 
ja -puhastuse vahendeid. 

Inimestel, kes olid ortoosi või 
kateetri tõendi saanud veel det-
sembris ning kes ei jõudnud sellega 
ettevõttesse pöörduda, võimaldati 
seda teha veel jaanuaris 2022. 
Nimelt kehtis enne 1. jaanuari 
paberkandjal väljastatud abiva-
hendi tõenditele ühekuuline üle-
minekuperiood, mis tagas selle, et 
inimestel oli võimalik sotsiaalkind-
lustusameti toega ortoose ja uriini 
eritumist suunavaid abivahendeid 
soetada kuni 31.01.2022. Erimenet-

luse otsuse alusel on inimesel abi-
vahendeid võimalik soetada otsuse 
kehtivuse lõppkuupäevani.

Abivahendite määruse muuda-
tustega laiendati tõendi väljastajate 
ringi. Abivahendi vajaduse tuvasta-
mise ja tõendi väljakirjutamise õigus 
anti ka üldarstidele, arst-residenti-
dele ning logopeedidele. Logopeedid 
saavad tuvastada vajadust dialoogi-
seadmete ja häälevõimendite (kõri-
mikrofon) kasutuseks. 

Abivahendite loetelus täiendati 
näidustusi, mille kirjeldamisel 
tugineti rahvusvahelise funktsio-
neerimisvõime, vaeguste ja ter-
vise klassifikatsiooni põhimõtetele 
(RFK). 

Tehti olulisi muudatusi, mis 
mõjutavad apteegis tehtavaid rii-
gipoolse soodustusega abivahendite 
tehinguid. Näiteks on riigipoolse 
soodustusega edaspidi võimalik 
soetada intiimpiirkonna naha-
puhastusvahendeid, mille pH-tase 
on 5,5, ning edaspidi osta vaid tsink-
oksiidil põhinevaid tooteid. 

Desinfektandid võeti riigi poolt 
kompenseeritavate abivahendite 

Olulised muudatused 
abivahendite loetelus 

alates 1. jaanuarist 2022

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustusid abivahendite määruse muudatused, 
millest olulisem on see, et ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist 
suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkas rahastama 

Eesti Haigekassa ja nende soetamise alus on digitaalne meditsiiniseadme 
kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Meditsiiniseadme kaardi 

(digiretsepti) välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik 
seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele.

Merlin Veinberg
nõunik

teenuste osakond

sotsiaalkindlustusamet

loetelust välja, kuna sotsiaalhoo-
lekande seaduse abivahendi mõiste 
järgi ei ole sellisel juhul tegu abi-
vajajale mõeldud abivahendiga, 
vaid need on mõeldud hoolda-
jate kaitseks. Seoses COVID-19 
pandeemiaga on desinfektandid 
muutunud igapäevaseks üldkasu-
tatavaks vahendiks käte desinfit-
seerimisel. 

Mõistame, et apteekritele tõid 
sellel aastal jõustunud abivahendite 
loetelu muudatused kaasa lisakoor-
must, kuna muudeti ka mähkmete 
ja sidemete ISO-koode, mis tuli 
apteegisüsteemis uuendada. ISO-
koodi 09.30.24 (laste ja täiskas-
vanute ühekordsed sidemed ja 
mähkmed) puhul lisati ISO-koodile  
09.30.24.10  (inkontinentsisidemed 
meestele kuni 399 ml) juurde laste 
imavad püksid 27–57 kg. Lisatava 
toote põhjal oli vaja teha ISO-koo-

dide 09.30.24.11–09.30.24.73 puhul 
tehnilised muudatused. Osad 
ISO-koodid jäeti muudatuste järel 
nn tühjaks ja neid hetkel loetelus 
ei ole. Selle muudatuse tegemisel 
võeti arvesse ettevõtetelt saadud 
tagasisidet, et lähima paari aasta 
jooksul on lisandumas suurema 
mõõduga tooteid, kuna elanikkond 
on muutumas järjest suuremaks.

Pestavate aluslinade puhul muu-
deti ISO-koodi nimetust selliselt, 
et uueks ISO-koodi nimetuseks 
sai veekindlad madratsikatted, sh 
pestavad aluslinad. Täienduse tege-
mise järel tekkis parem arusaam, 
milliseid tooteid selle koodiga 
müüa võib. 

Sotsiaalkindlustusamet jätkab 
abivahendite e-teenuse arendamist, 
et see muuta kõigile kasutajatele 
mugavamaks. Hetkel on töös juba 
järgmised arendused, mille tule-

musel kaob selle aasta suvest vaja-
dus esitada tehingute aruandlust 
AVE süsteemi kaudu ning peale 
sotsiaalkindlustusameti kinnitust 
veel eraldi e-arve. Pärast muuda-
tusi menetletakse tehinguid meie 
infosüsteemis SKAIS2, kuhu aptee-
gid on juba sisestanud tehinguid 
abivahendite, MISP2 portaali või 
liidestuse kaudu. Riigipoolse soo-
dustusega tehingute eest tasumine 
hakkab toimuma maksekorralduste 
alusel pärast seda, kui meie tehingu 
kinnitame. Sellele lisaks e-arvet 
esitama ei pea.

Kuna sotsiaalkindlustusameti 
hallatavas abivahendite valdkonnas 
on toimunud ja toimumas olulised 
muudatused, siis palume pöörata 
suurt tähelepanu meie saadetud 
teavituskirjadele ning jagada kind-
lasti infot kõikide oma kaastööta-
jatega. 
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