Reisikindlustuse tingimused RK111-2016 Lisa 2 (kehtivad alates 15.03.2016)
Vigastus

Püsiva
puude %

Närvisüsteemi kahjustused
1. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused
1) monoparees (ülemine, alumine)
2) hemi- ja/või paraparees
3) tetraparees, koordinatsioonivõime kaotus, dementsus
4) monopleegia
5) hemi-, para- või tetrapleegia, dekortikatsiooni sündroom
6) vaagnaelundite funktsiooni häired, sõltuvalt organist ja häire ulatusest lisatakse kuni
2. Kraniaalnärvi püsiv halvatus
3. Perifeersete närvide läbilõike sündroom
1) kodar-, küünar- või keskmiknärvi läbilõige käsivarre ja/või randmeliigse kõrgusel; sääre-, pindluunärvi läbilõige
sääre ja/või hüppeliigese kõrgusel
2) kahe või enama närvi läbilõige eelmises punktis toodud kõrgusel
3) ühe närvi läbilõige õlavarre või reie kõrgusel
4) kahe või enama närvi läbilõige eelmises punktis toodud kõrgusel
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Nägemisorganid
4. Ühe silma akommodatsioonihalvatus
5. Hemianopsia (ühe silma vaatevälja ahenemine pooles ulatuses), silmalihaste vigastusest tekkinud
traumaatiline kõõrdsilmsus, ptoos, diploopia, vaatevälja kontsentriline ahenemine
6. Ühe silma pulseeriv eksoftalm
7. Nägemisvõime kaotus
1) ühe silma nägemisvõime täielik kaotus
2) ainsa silma nägemisvõime täielik kaotus
Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast
kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.
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Kuulmisorganid
8. Kõrvalesta puudumine
1) pooles ulatuses või kõrvalesta väliskuju muutus trauma tagajärjel vähemalt poole võrra
2) täies ulatuses
9. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast
2) üle 90 db
3) ühe kõrva kurtus
4) mõlema kõrva kurtus
Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast
kindlustusjuhtumit.
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Hingamisorganid
10. Kopsu eemaldamine
1) kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine
2) ühe kopsu eemaldamine
11. Kõri, hingetoru vigastused trahheostoomia kanüüli pideva vajadusega
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Seedetrakt
12. Keele amputatsioon
1) distaalses kolmandikus
2) keskmises kolmandikus
3) täies ulatuses
13. Söögitoru vigastuse järgne
1) ahenemine (läbitav vedelale toidule)
2) läbimatus (gastrostoom)
14. Vigastuse järgne kolostoomia
15. Maksa osaline eemaldamine (resektsioon) trauma tõttu
16. Põrna eemaldamine trauma tõttu
17. Seedetrakti vigastuse järgne mao eemaldamine
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Eritus- ja suguorganite süsteem
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18. Neerude vigastused
1) neeru osaline eemaldamine
2) ühe neeru eemaldamine
19. Kuseteede vigastuse järgne
1) kusepõie mahu vähenemine
2) toksiline glomerulonefriit, kuseteede ahenemine
3) traumaatiline toksikoos, cruch-sündroom, krooniline neerupuudulikkus
4) kuseteede läbimatus, kuse-suguelundite uurised
20. Viljatuks tegev suguorgani kahjustus
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Lülisammas
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21. Kaelalülide täielik liikumatus murru tagajärjel

Õlaliiges
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22. Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis
23. Õlavarreluu murru järgne ebaliiges
24. Õlavarre traumaatiline amputatsioon
1) eksartikulatsioon õlaliigesest
2) õlavarre mis tahes osas
3) ainsa ülajäseme täielik amputatsioon
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Küünarliiges ja -vars
25. Küünarliigese vigastuse järgne
1) küünarliigese anküloos
a) optimaalses asendis 90-110 kraadi
b) maksimaalses pronatsioonis lisatakse kuni
c) maksimaalses supinatsioonis lisatakse kuni
2) “logisev” ehk ebastabiilne liiges (liigespindade resektsioonist)
26. Küünarvarre traumaatiline amputatsioon
1) eksartikulatsioon küünarliigeses
2) küünarvarre amputatsioon mis tahes kõrgusel
3) ainsa jäseme traumaatiline amputatsioon küünarvarre kõrguselt
27. Randmeliigese anküloos
1) soodsas asendis (20 kraadi flektsiooni kuni 20 kraadi ekstensiooni)
2) ebasoodsas asendis
28. Vigastuse järgne labakäe amputatsioon
2) kõigi sõrmede või labakäe traumaatiline amputatsioon
3) ainsa labakäe traumaatiline amputatsioon
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Pöial
29. Pöidla vigastuse järgne
1) anküloos ühes liigeses
2) anküloos kahes liigeses
30. Pöidla amputatsioon
1) küüslülist või lülidevahelisest liigesest
2) põhilülist või metakarpofalangeaalliigesest
3) koos kämblaluuga
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II-III-IV-V sõrm
31. Sõrmede vigastuse järgne
1) anküloos ühes liigeses
2) iga järgneva liigese eest lisandub
32. Nimetissõrme amputatsioon
1) küüslülist
2) kesklülist
3) põhilülist
4) koos kämblaluuga
33. III, IV, V sõrme amputatsioon
1) küüslülist
2) kesklülist
3) põhilülist
4) koos kämblaluuga
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Vaagen, puusaliiges
34. Vaagna hemipelvektoomia trauma tagajärjel
35. Puusaliigese vigastuse järgne
1) anküloos soodsas asendis (30 kraadi flektsiooni, 0 - 5 kraadi aduktsiooni, 10 - 15 kraadi välisrotatsiooni)
2) anküloos ebasoodsas asendis
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Reis
36. Reieluu murrujärgne ebaliiges
37. Reie traumaatiline amputatsioon
1) ühel jäsemel puusaliigesest, reie ülemine kolmandik
2) reie keskmine või alumine kolmandik
3) ainsal jäsemel
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Põlveliiges
38. Põlveliigese vigastuse järgne
1) liigese anküloos soodsas asendis (flektsioon 0 kuni 15 kraadi)
2) liigese anküloos ebasoodsas asendis
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Säär
39. Sääre traumaatiline amputatsioon
1) mis tahes kõrgusel
2) eksartikulatsioon põlveliigesest
3) ainsal jäsemel

45
50
100

Hüpeliiges
40. Hüppeliigese vigastuse järgne
1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarflektsiooni kuni 10 kraadi dorsaalflektsiooni)
2) anküloos ebasoodsas asendis
3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi
4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest
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Pöid
42. Traumaatiline amputatsioon
1) suurvarba küüslülist
2) suurvarba põhilülist
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilülist)
42. Traumaatiline amputatsioon
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Varbad
42. Traumaatiline amputatsioon
1) suurvarba küüslülist
2) suurvarba põhilülist
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilülist)
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