
Teraapiafond

• Vajadus tulenes uuest ravijuhendist „Generaliseerunud ärevushäire ja 
paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabi“

• Rahastatakse 3% pearahast

• Saatekirjadele, mis on vormistatud 2014. aasta jooksul, kuid 
vastuvõtule pääsetakse 2015. aastal – kehtib endine kord, ehk 
rahastatakse eriarstiabi teenuse osutaja kaudu.

Teenuse kood Teenuse nimetus Piirhind
3016 Kliinilise logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel 34,34
7601 Psühhoteraapia seanss ühele haigele 31,61

7602
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse kuni 
kaheksa haiget)

10,64

7603 Psühhoteraapia seanss perele 42,01
7607 Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel 22,35
7611 Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 25,66
7619 Logopeediline teraapia 17,72
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Teraapiafond

• Protsessi kirjeldus ja teenuse osutajate
vahelise lepingu näidised avalikustatakse 
perearstidele haigekassa kodulehel

• Logopeedide ning psühholoogide esindajad

– valmistavad ette suunamise kriteeriumid 

• Psühholoogia teenuste suunamise juhend

– koostavad teenuse teenuse osutajate loetelu, 
mida on võimalik perearstidega jagada

• Psühholoogia teenuse osutajate loetelu

https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond
//alfa/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P3_yldarstiabi/7_Koostoo_suhtlus/EPS/2015/PA_infopaevad/2015_01_09_psyhholoogile_Suunamise_juhis.doc
//alfa/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P3_yldarstiabi/7_Koostoo_suhtlus/EPS/2015/PA_infopaevad/teraapiafond_teenuseosutajad_psyhholoogid.doc






E-konsultatsioon

Miks?

• perearst-eriarst konsulteerimine ilma patsienti koormamata

• võimalus tulenevalt patsiendi seisundist otsustada eriarsti visiidi 
vajalikkuse ja ooteaja pikkuse üle

• oluline tervishoiusüsteemi optimeeriv teenus  olemuselt 
ressursse säästev, mh

• dubleerivate uuringute vältimine

• Hetkel rahastatavad e-konsultatsiooni erialad: uroloogia, 
endokrinoloogia, LOR, reumatoloogia, pulmonoloogia



E-konsultatsioon

• E-konsultatsioon

Kokku 8 eriala:

Alates 2015 -pediaatria, neuroloogia ja hematoloogia

uroloogia, endokrinoloogia, pulmonoloogia, otorinolarüngoloogia
ja reumatoloogia

• Pikenes vastamise tähtaeg kahelt tööpäevalt neljale 
tööpäevale

• Teenuse osutajad

– Põhja- Eesti Regionaalhaigla

– Tallinna Lastehaigla



E-konsultatsiooni protsess
• Perearst suunab patsiendi eriarstile tervise infosüsteemi 

vahendusel edastatava e-saatekirjaga

• Eriarsti poolt saadetakse nõuetekohane vastus perearstile 
TIS vahendusel 4 tööpäeva jooksul alates e-saatekirja 
saamisest 

• Perearst esitab arve haigekassale kui teenus on osutatud 
nõuetekohaselt 

• Haigekassa tasub koodi 3039 eest perearstile uuringufondi 
väliselt 


