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Hooldekodu hinnakiri alates 01.04.2021 

Hooldekodu hind sõltub inimese abivajadusest ja see kujuneb hooldusvajaduse hinnangu 

järgselt. Teenuse osutamine toimub hooldusplaani alusel. 

 

TEENUSE NIMETUS 

 

ÖÖPÄEVA HIND 

Kerge-mõõdukas kõrvalabi vajadus 

 

Hinnas sisaldub: 

1) majutus 

2) toitlustus neli korda päevas arvestades inimesele 

määratud dieeti, diabeetikutel lisanduvad lõuna-ja 

õhtuoode 

3) ööpäevaringne hooldus 

4) inkontinentsuse vahendid 

5) voodipesu, käterätikud 

6) toa igapäevane koristus 

7) isiklike riiete pesu 1x nädalas 

8) abistamine üldpesus 1x nädalas 

9) abikutsungisüsteem 

10) raviskeemipõhised ravimid 

11) näidustusel käsimüügiravimid ja esmaabivahendid 

12) 24h õendusabi kättesaadavus 

13) elaniku ja lähedaste sotsiaalnõustamine 

14) liikumise abivahendid 

15) võimaluste loomine meelepärasteks tegevusteks 

16) vajaduse tekkel koostöös perearstiga: 

• vere-ja uriinianalüüside võtmine ja 

röntgen-ülesvõtte ning 

elektrokardiogrammi teostamine  

• jälgimine raviskeemi muutmise järgselt 

ning vererõhu ja veresuhkru 

monitooring 

17) diagnoosist lähtuvalt regulaarne vererõhu-ja 

veresuhkruväärtuste jälgimine 

 

31 € 

Suur kõrvalabi vajadus 

 

Hinnas sisaldub: 

1) majutus 

2) toitlustus neli korda päevas arvestades 

inimesele määratud dieeti, diabeetikutel 

lisanduvad lõuna-ja õhtuoode 

3) ööpäevaringne hooldus 

4) inkontinentsuse vahendid 

5) voodipesu, käterätikud 

34 € 
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6) toa igapäevane koristus 

7) isiklike riiete pesu 1x nädalas 

8) üldpesu teostamine 1x nädalas 

9) abikutsungisüsteem 

10) raviskeemipõhised ravimid 

11) näidustusel käsimüügiravimid ja 

esmaabivahendid 

12) 24h õendusabi kättesaadavus 

13) elaniku ja lähedaste sotsiaalnõustamine 

14) liikumise abivahendid 

15) võimaluste loomine meelepärasteks tegevusteks 

16) vajaduse tekkel koostöös perearstiga: 

• vere-ja uriinianalüüside võtmine ja 

röntgen-ülesvõtte ning 

elektrokardiogrammi teostamine  

• jälgimine raviskeemi muutmise järgselt 

ning vererõhu ja veresuhkru 

monitooring 

17) diagnoosist lähtuvalt regulaarne vererõhu-ja 

veresuhkruväärtuste jälgimine 

18) vajadusel põiekateetri, epitsüstoomi, 

gastrostoomi vm erihoolt nõudvate vahendite 

käsitlus ja hooldus 

19) vajadusel haavahooldus 

20) vajadusel insuliinravi teostamine diabeedi 

korral; glükomeeter, lantsetid, testribad, nõelad, 

raviskeemipõhine insuliin 

 

Suur kõrvalabi vajadus 

 

Hinnas sisaldub: 

1) majutus psüühika-ja käitumishäirete, sh 

dementsuse diagnoosiga või koormatud 

anamneesiga elanikule 

2) toitlustus neli korda päevas arvestades inimesele 

määratud dieeti, diabeetikutel lisanduvad lõuna-ja 

õhtuoode 

3) ööpäevaringne hooldus 

4) inkontinentsuse vahendid 

5) voodipesu, käterätikud 

6) toa igapäevane koristus 

7) isiklike riiete pesu 1x nädalas 

8) üldpesu teostamine 1x nädalas 

9) abikutsungisüsteem 

10) raviskeemipõhised ravimid 

11) näidustusel käsimüügiravimid ja esmaabivahendid 

12) 24h õendusabi kättesaadavus 

13) elaniku ja lähedaste sotsiaalnõustamine 

37 € 
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14) liikumise abivahendid 

15) võimaluste loomine meelepärasteks tegevusteks 

16) vajaduse tekkel koostöös perearstiga: 

• vere-ja uriinianalüüside võtmine ja 

röntgen-ülesvõtte ning 

elektrokardiogrammi teostamine  

• jälgimine raviskeemi muutmise järgselt 

ning vererõhu ja veresuhkru 

monitooring 

17) diagnoosist lähtuvalt regulaarne vererõhu-ja 

veresuhkruväärtuste jälgimine 

18) vajadusel põiekateetri, epitsüstoomi, gastrostoomi 

vm erihoolt nõudvate vahendite käsitlus ja hooldus 

19) vajadusel haavahooldus 

20) vajadusel insuliinravi teostamine diabeedi korral; 

glükomeeter, lantsetid, testribad, nõelad, 

raviskeemipõhine insuliin 

 

 

 


