LISA NR. 3
ÕNNETUSJUHTUKINDLUSTUSE TINGIMUSTE NR. 6EE-1

ÕNNETUSJUHTUMI TAGAJÄRJED, MILLE ALUSEL HÜVITATAKSE
KINDLUSTATULE RAVIKULUD, PÄEVARAHA JA HAIGUSRAHA
Nr.

Trauma
Kesknärvisüsteem
Peaaju ja selle koore traumaatiline verejooks: subarahnoidaalne; epiduraalne hematoom, subduraalne
1
hematoom.
2
Peaaju kahjustus.
3
Peaaju põrutus.
Peaaju traumad:
a) peaaju põrutus, mille ambulatoorne ravi kestis üle 7 päeva;
4
b) peaaju põrutus, mille statsionaarne ravi kestis üle 24 päeva;
c) peaaju läbistav vigastus (võõrkeha koljuõõnes, välja arvatud operatsioonimaterjalid).
Märkus. Korduva peaajupõrutuse korral makstakse kindlustushüvitis välja üksnes juhul, kui eelmisest
samalaadsest traumast on möödunud vähemalt 6 kuud.
Raske mürgistus neurotroopsete mürkidega, puuk- või vaktsineerimisjärgne entsefaliit või poliomüeliit,
5
elektritrauma, välgutabamus, statsionaaris ravitud toidumürgitus.
Kõik seljaaju vigastused, sealhulgas õndraluu närvilõpmete vigastused: seljaaju vapustus, põrutus, osaline
6
rebend, pitsumine, poliomüeliit, täielik rebend.
7
Kraniaalnärvide vigastused.
Perifeerne närvisüsteem

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kaela-, õla- ja nimmepiirkonna närvipõimiku vigastused: traumaatiline pleksiit koos funktsioonide
pärssimisega, närvipõimiku täielik või osaline rebend.
Närvikahjustused: pahkluu kodarluul, küünarvarrel, säärel, õlas, küünarliigeses, reies, põlveliigeses;
traumaatiline neuriit.
Kolju- ja näoluud
Koljuluude murd: koljuvõlvi luude välise plaadi, koljuvõlvi või koljupõimiku murd.
Ninavõlvi, lauba ja ülalõualuu urke luude murrud.
Lõualuu murrud, alalõualuu nihestus.
Alalõualuu habituaalse nihestuse väljakujunemine kindlustuspoliisi kehtivusaja jooksul.
Lõualuuvigastus, mis põhjustas lõualuu osalise või täieliku kaotuse.
Nägemiselundid
Ühe silma akommodatiivne halvatus, ühe silma hemianopsia.
Ühe silma nägemisvälja kitsenemus: mittekontsentreeritud, kontsentreeritud.
Ühe silma pulseeriv eksoftalmia.
Silmamuna läbistav haav, iridotsükliit, võrkkesta põletik, armistuv trihhiaas, lau väljapöördumine,
vikerkesta defekt, silmaava suuruse muutumine.
Ühe silma pisarakanali funktsioonide muutumine.
II või III astme põletus, silmamuna mitteläbistav haav, silmamuna hemorraagia, mittemagnetilised
võõrkehad, konjunktiviit, keratiit, silmakesta armistumine, mis ei põhjusta nägemise halvenemist, sarvkesta
erosioon.
Silmavigastus, mis põhjustas nägemise täieliku kaotuse.
Silmamuna eemaldamine trauma tagajärjel.
Silmakoopa murd.
Nägemise halvenemine (vt lisa 6).
Kuulmiselundid
Kõrvalesta vigastus, mis põhjustas 1/3 kõrva armistunud deformatsiooni või kaotuse; 1/2 kõrva kaotuse;
kõrvalesta täieliku kaotuse.
Kõrvavigastus, mis põhjustas kuulmise halvenemise: kuulmistaseme languse kõne kuulmisel 3 m kauguselt;
täieliku kurtuse.
Traumajärgne kuulmekile rebend kuulmise halvenemiseta.
Koljupõhimiku murru tagajärjel tekkinud kuulmekile rebendit ei hüvitata.
Kõrvalesta vigastus, mis põhjustas 1/3 kõrva armistunud deformatsiooni või kaotuse; 1/2 kõrva kaotuse;
kõrvalesta täieliku kaotuse.
Rinnakuluud
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rinnakuluude murd, roiete (roide) murd.
Hingamissüsteem
Kopsuvigastus, nahaalune emfüseem; hemotooraks, pneumotooraks, pneumoonia, eksudatiivne pleuriit,
rinnakorvi sattunud võõrkehad: ühepoolselt või kahepoolselt.
Kopsuvigastus, mis põhjustas kopsu osalise või täieliku eemaldamise.
Rinnakorvi läbistav vigastus, traumajärgne torakotoomia.
Kõri- või trahheavigastus, keeleluu murd, traumajärgne trahheotoomia, võõrkeha eemaldamiseks tehtud
bronhoskoopia.
Kõri-, trahhea-, keeleluu-, kilpnäärmevigastus, traumajärgsete hingamishäirete tõttu tehtud trahheotoomia,
hääle kähisemine või kaotus.
Südame- ja vereringesüsteem
Südame-, südamelihase ja suurte veresoonte vigastus.
Suurte perifeersete veresoonte vigastus.
Seedeelundid
Keelevigastus, mis põhjustas keele armistumise (sõltumata armide suurusest); 1/3 keeleotsa kaotuse; 1/3
keele keskosa kaotuse; keelejuure osalise või täieliku kaotuse.
Hammaste kaotus.

Märkus.

Piimahammaste kaotamisel makstakse kindlustushüvitis välja ainult kuni 5-aastastele lastele.
Hamba kaotuseks loetakse hambakrooni kaotust alates 1/4 hambakroonist või hamba suurema osa kaotamist.
Eemaldatava proteesi vigastamise eest kindlustushüvitist ei maksta.
38 Suuõõne, kõri-, söögitoru-, maovigastus, võõrkeha eemaldamiseks tehtud ösofagogastroskoopia.
Söögitoru vigastus, mis põhjustas söögitoru kitsenemise, söögitoru sulguse, kuid mitte enne 6 kuu
39
möödumist traumast.
Ägeda mürgistuse tagajärjel tekkinud seedeelundite vigastus, mis põhjustas koletsüstiidi, duodeniidi,
gastriidi, pankreatiidi, enteriidi, koliidi, proktiidi, paraproktiidi, liited (operatiivse sekkumise vajadusega);
40
mao, soolestiku ja pärasoole armistunud kitsenemise (deformatsiooni); soolestiku-uurise, enterovaginaalse
uurise, kõhunäärme uurise; kunstliku käärsooleava (kolostoomi) tegemise.
41 Kõhuseinale, diafragmale või traumast tingitud operatsiooni tagajärjel armile tekkinud song.
Märkus. Kindlustushüvitist ei maksta kõhuseinale füsioloogilise songa tekkimisel (nabasong, valged jooned, song
reitel, kubemesong) raskuste tõstmise või füüsilise pingutuse tagajärjel.
Maksa traumaatilised vigastused, äge mürgistus, mis põhjustasid hepatiidi, maksarebendi, mis nõudis
42
vältimatut operatiivset sekkumist; sapipõie eemaldamise.
43 Maksa osaline eemaldamine trauma tagajärjel.
44 Põrnavigastus, mis põhjustas põrnarebendi põrnakapslit vigastamata; põrna eemaldamise.
Mao-, kõhunäärme-, soolestiku-, kõhukelmevigastused, mis põhjustasid kõhunäärme tsüsti tekkimise;
45 maost ja soolestikust rohkem kui 1/3 eemaldamise; mao ja soolestiku eemaldamise koos osaga
kõhunäärmest.
46 Kõhuõõnes paiknevate elundite vigastus, mille tõttu tehti laparoskoopia (laparotsentoos).
Urogenitaalsüsteem
47 Neerude vigastus, mis põhjustas: neerude vigastamise, täieliku või osalise neerude emmaldamise.
48 Neeruvigastus, mis põhjustas neerupõrutuse, neerude täieliku või osalise eemaldamise.
Kuseeritussüsteemi vigastus, mis põhjustas kroonilise tsüstiidi, uretriidi, püeliidi, püelonefriidi, püelotsüstiidi,
49 kusepõie mahu vähenemise, glomerulonefriidi, kuseeritusteede kitsenemise, neerupuudulikkuse,
kuseväljutusteede sulguse, urogenitaalsed uurised.
50 Kuseerituselundite vigastus, mis tingis operatiivse sekkumise.
Suguorganite vigastus, mis põhjustas ühe munasarja, ühe munasarja ja munajuha, ühe munasarja ja kahe
51 munajuha kaotuse; munandikoti, suguti kaotuse, emaka kaotuse, suguti kaotuse, hatatiidi eemaldamise
trauma tunnuste korral.
Pehmed koed
Näo pehmete kudede, laugude eesmiste ja külgmiste pindade, lõuakudede vigastused, mis põhjustasid
52 väikese kosmeetilise defekti; mõõduka kosmeetilise defekti; väljendunud kosmeetilise defekti, välimuse
moondumise.
1. Juustega kaetud peaosa, kere, käte ja jalgade pehmete kudede vigastused, mis tekitasid suuremaid kui
2 cm2 arme.
53
2. Kere, käte ja jalgade pehmete kudede vigastus, mis põhjustas pigmendilaikude moodustumise alates 1%
kehapinnast.
54 Põletushaavad, põletusšokk, traumajärgne või traumast tingitud hemorraagiline šokk.
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Pehmete kudede kinnine vigastus, mis põhjustas lihasesonga, traumajärgse periostiidi, perikondriidi,
sidemete ja kõõluste rebendi (osalise või täieliku). Traumast tingitud plastilise operatsiooni jaoks lihaskoe
55
või sidekirme võtmine transplantaadina, samuti pehmetesse kudedesse jäänud võõrkeha ja imendumata
hematoom (mitte enne 1 kuu möödumist traumast).
Lülisammas
1. Lülikeha, lülikaart ja lülijätkete murd.
56
2. Lülidevaheliste sidemete osaline või täielik rebend, lülijätkete nihestused.
3. Ogajätkete või ristjätkete murrud.
57 Ristluu ja õndraluu murd, õndraluu nihestus, õndraluu eemaldamine trauma tagajärjel.
Märkus. Lülide vaheketta songa, ostekondroosi, spondüloosi, radikuliidi, spondülolisteesi korral kindlustushüvitist
ei maksta.
Abaluu ja rangluu
58 Abaluu: luumurd või liigese rebend; luustumatu murd, ebaliiges.
59 Rangluumurd; liigese rebend.
60 Abaluu ja rangluu seondite täielik või osaline rebend; rangluu ja rinnaku seondi rebend.
Õlaliiges
Õlaliigese vigastused: sidemete ja liigesekihnude täielik või osaline rebend koos õla nihestusega, mida raviti
61 alates immobiliseerimisest 14 päeva või kauem; abaluuliigese pinna, õlavarreluu pea, anatoomilise kaela,
suure köbrukese murd.
Õlaliigese vigastused, mis põhjustasid õla habituaalse nihestuse, liigese anküloosi, ent mitte enne 3 kuu
62
möödumist traumast, õla-kootliigese kujunemine liigese luulise resektsiooni käigus.
Märkus. Õla habituaalse nihestuse korral makstakse kindlustushüvitist üksnes pärast esmase nihestuse tekkimist,
kui see tekkis kindlustuspoliisi kehtivuse ajal. Nimetatud diagnoosi peab kinnitama meditsiiniasutus, kus
repositsioon läbi viidi. Habituaalse nihestuse retsidiivi korral kindlustushüvitist ei maksta.
Õlavarreluu
Igasugune õlavarreluu murd (v.a liigesemurd). Õlavarreluu murd ebaliigese kujunemisega (otsus võetakse
63
vastu mitte enne 9 kuu möödumist traumast).
Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas ülajäsemete amputeerimise:
64
abaluu, rangluu või nende osade; igasuguse õla osa amputatsiooni.
Küünarliiges
Küünarliigese vigastused: sidemete osaline või täielik rebend, küünarliigese kihnu rebend, küünarvarre
65
nihestus, sidemete väändumine, mida raviti vähemalt 14 päeva, koos immobiliseerimisega.
66 Küünarliigese luude murd koos sidemete vigastusega.
Küünarliigese vigastused, mis põhjustasid liigeste liikumatuse, kootliigese (kui kootliiges tekkis liigese luulise
67
osa resektsiooni käigus).
Küünarvars, kodarluu ja randmeliiges
Küünarvarre murd, küünarvarre sidemete täielik või osaline rebend, sidemete väändumine, mida raviti
68
vähemalt 14 päeva kipsimähisega, randmeliigese nihestus.
69 Kodarluu ja randme traumaatiline vigastus (luumurd, liigesekihnu rebend, sidemete rebend).
Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas küünarvarre amputeerimise ükskõik
70
missuguses ulatuses.
Küünarvarre ühe või mõlema luu murd ebaliigese tekkimisega. Hüvitise maksmist seoses ebaliigese
71
tekkimisega arutatakse mitte varem kui pärast 9 kuu möödumist traumast.
Peopesa ja sõrmed
Randmeluudemurd või nihestus, randme luustumatu murd, ebaliiges, kuid mitte varem kui 9 kuud pärast
72
traumat.
73 Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas randme amputatsiooni.
Sõrmed:
a) küüne traumaatiline või traumadest tulenev kirurgiline eemaldamine; sõrmelüli pehmete vigastustega
74 kaasnev trauma;
b) sõrmekõõluse nihestus või vigastus, liigesekapsli rebend;
c) sõrme murd.
75 Sõrme vigastus, mis põhjustab selle liikumatuse.
76 Sõrme traumaatiline amputatsioon või vigastus, mis põhjustas amputatsiooni.
77 Kõikide sõrmede kaotus trauma või vigastuse käigus.
Vaagnaluud ja puusaliiges
78 Vaagnaluude murrud: niudeluu murd; istmikuluu, häbemeluu, niudeluu põhja, liigesetupe murd.
79 Häbemeluu seondi ja sakraal-ristluude seondi murd.
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Reieluupea murd, reieluukaela murd, puusaliigese nihestus, sidemete täielik või osaline rebend, sidemete
väändumine, mida raviti vähemalt 14 päeva.
Puusaliigeste vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse, kootliigese tekkimise (puusaliigese luulise osa
81
resektsiooni tagajärjel); endproteesimise.
Reis
82 Igasugune reieluu murd (v.a liigese murd).
Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas reie amputeerimise ükskõik
83
missuguses ulatuses.
84 Reieluu murd ebaliigese tekkimisega (luustumatu murd).
Põlveliiges
Põlveliigese vigastused, mis põhjustasid hemartroosi, meniski (meniskite) vigastuse, sidemete täieliku või
osalise rebendi, sidemete väändumise, mida raviti vähemalt 14 päeva; luufragmentide rebendi; põlvekedra
85
murru; põlve ebaliigese luude (reie distaalse piirkonna ja proksimaalse epifüüsi ning sääreluu) murru, ent
mitte varem kui 9 kuud pärast traumat.
Põlveliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse; kootliigese tekkimise (põlveliigese luude
86
resektsiooni tagajärjel).
Säär
87 Sääreluu murd.
Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas sääre amputeerimise ükskõik
88
missuguses ulatuses.
Ühe või mõlema sääreluu murd, mis tekitas ebaliigese (luustumatu murru) tekkimise, ent mitte varem kui
89
9 kuud pärast traumat.
Hüppeliiges
Hüppeliigese sidemete vigastus (sidemete osaline või täielik rebend, sidemete väändumine), mida raviti
90
kipsmähise paigaldamisega vähemalt 14 päeva.
Märkus. Sidemete korduva osalise või täieliku rebendi korral makstakse kindlustushüvitis välja vaid juhul, kui uus
trauma toimub vähemalt üks aasta pärast eelmist.
91 Säär: ühe pahkluu murd või sääreluu serva murd; sääreluu sündesmoosi rebend.
Hüppeliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse (anküloosi), kootliigese tekkimise (liigese
92
luulise osa resektsiooni tagajärjel).
Achilleuse kõõluse täielik või osaline rebend tingimusel, et kindlustatu vajas vähemalt 24 tunni jooksul ravi
93
statsionaaris.
Pöid ja varbad
94 Pöialuude nihestused, sidemete vigastused (täielik või osaline rebend).
Pöialuude murd, sidemete vigastus (välja arvatud lisaluu), luustumatu murd, ebaliiges, ent mitte varem kui
95
9 kuud pärast traumat.
Trauma käigus tekkinud amputatsioon või pöia vigastus, mis põhjustas pöia varbalülide vaheliste liigeste
96
amputatsiooni; pöia-kandluu amputatsiooni; pöia tasandil – kontsluu, sääre ja hüppeliigese amputatsiooni.
97 Varbaküüne traumaatiline eemaldamine või kirurgiline eemaldamine trauma tagajärjel.
98 Varbalülide nihestus, ühe või mitme varba kõõlus(t)e vigastus(ed), varbalülide murd.
99 Traumaatiline amputatsioon või vigastus, mis põhjustas varvaste amputatsiooni.
Muu
100 Vigastused, mille põhjuseks oli traumajärgne tromboflebiit, lümfostaas, osteomüeliit, troofika kahjustumine.
Märkus.
Tromboflebiidi, lümfostaasi ja troofika kahjustumise korral hüvitatakse kahju, kui nimetatud kahjustused tekkisid
pärast üla- ja alajäsemete traumasid (välja arvatud suurte perifeersete veresoonte vigastused ja
närvikahjustused), kuid mitte varem kui 6 kuud pärast traumat.
Kindlustushüvitist ei maksta sõrmede ja varvaste mädaste põletike korral.
80
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