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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS 

1. Taotluse algataja 

Organisatsiooni või ühenduse 

nimi 

Eesti Haigekassa 

Postiaadress Lembitu 10, Tallinn 10114 

Telefoni- ja faksinumber 6 208 430, faks 6 208 449 

E-posti aadress info@haigekassa.ee 

Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi ning 

kontaktandmed 

Reet Kadakmaa reet.kadakmaa@haigekassa.ee 

Tiina Sats tiina.sats@haigekassa.ee  

 

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed) 

2.1. Teenuse nimetus Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt 

(meeskonnas kolm liiget) ja  

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt 

(meeskonnas neli liiget) 

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

teenuse korral  

7617 ja 7626 

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)  

2.4. Ettepaneku eesmärk  Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1 

 Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2     

 Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3 

 Teenuse nimetuse muutmine4 

 Teenuse kustutamine loetelust5 

 Teenuse omaosaluse määra muutmine6 

 Muu (selgitada)  

2.5. Peatükk loetelus, kus 

teenus peaks sisalduma  

Üldarstiabi                                

Ambulatoorne eriarstiabi          

Meditsiiniseadmed ja ravimid  

Statsionaarne eriarstiabi 

Uuringud ja protseduurid 

Operatsioonid 

Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid   

Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

Hambaravi 

                                                 
1 Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole 

võimalik/vajalik täita. 
2 Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse, 

täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava 

välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi 

maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 2 ning 8.1. 
3 Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta, 

miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. 
4 Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise 

vajalikkuse kohta. 
5 Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta. 
6 Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta. 
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Kompleksteenused 

Ei oska määrata/ Muu (selgitada) 

 

Taotluse eesmärk on üle vaadata ja vajadusel muuta psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu 

järgmiste tervishoiuteenusete korral: 

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget) kood 

7617) ning 

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget) kood 

7626). 

Kehtivas tervishoiuteenuste loetelus on nimetatud tervishoiuteenustele kohaldatud järgmised 

rakendustingimused: 

Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad 

psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog. ning 

Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad 

psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog ning üks spetsialist tulenevalt 

patsiendi terviseseisundist. 

Tagamaks raske psüühikahäirega patsiendi kompleksne käsitlus oli 2014. a kehtinud 

tervishoiuteenuste loetelus psühhiaatrilise ravimeeskonna teenuse (kood 7618) osutamiseks 

määratud minimaalseks meeskonna koosseisuks 4 liiget - psühhiaater, vaimse tervise õde, 

kliiniline psühholoog ning üks spetsialist tulenevalt patsiendi tervise seisundist.  

 

Vajadus rakendustingimuse täpsustamiseks tuleneb haigekassa poolt 2015. aasta II poolaastal 

läbi viidud sihtvalikust, kust selgus, et mitmed raviasutused olid teenuse osutamisel teinud 

muudatusi ravimeeskonna koosseisus. 38% valimist oli meeskonna mõni liige asendatud muu 

eriala spetsialistiga.  Näiteks puudus ravimeeskonnast (vaimse tervise) õde, kuid tema asemel 

oli kaks psühhiaatrit või spetsialist. Ravimeeskonnast puudus psühholoog, kuid 

ravimeeskonnas oli psühhiaater, õde ja kaks spetsialisti. 

Raviasutused põhjendasid, et muudatusi ravimeeskonna koosseisus tehti lähtuvalt patsiendi 

vajadusest ja parima ravikvaliteedi saavutamiseks. Mitmel juhul leiti, et õe või psühholoogi 

roll teenuse osutamisel ei ole vajalik ja tema asemel kaasati meeskonda teisi spetsialiste, 

näiteks teine psühhiaater.  

Taotluse menetlemisel tehakse koostööd Eesti Psühhiaatrite Seltsiga ning selgitakse välja, kas 

ravimeeskonna koosseis võiks olla tulenevalt patsiendi vajadustest olla paindlikum. 

 

3. Esitamise kuupäev 18.04.2016 

4. Esitaja nimi ja allkiri Mari Mathiesen 

 


