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Mis on Eesti Haigekassa?
Eesti Haigekassa on sotsiaalministeeriu-
mi haldusalas olev avalik-õiguslik organi-
satsioon, mille ülesanne on organiseerida  
ravikindlustust Eestis. Eesti tervisesüs-
teemi korraldamise eest üldiselt vastutab  
Sotsiaalministeerium.

MEIE missioon on tagada inimestele ravi-
kindlustushüvitiste kättesaadavus ja jätku-
suutlikkus. 

MEIE visioon on tagada inimeste turva-
tunne võimalike terviseprobleemide tekki-
misel ja lahendamisel.

MEIE põhiväärtused on: 

 

Meie kliendid on kõik riikliku ravikindlus-
tusega kindlustatud isikud ehk enamus 
Eesti elanikke. Meie klientideks on aga veel  
ligikaudu 40 000 tööandja esindajat.  
Aastas teenindame vahetult ligikaudu 20% 
tööandjatest ja klientidest, kas telefonitsi 
või klienditeenindusbüroodes.

Meie partnerid on haiglad, eriarstid,  
perearstid, hambaarstid jt. tervishoiutee-
nuste osutajad. Lepingupartneriks nimeta-
me tervishoiuteenuse osutajaid, kellega on 
haigekassa sõlminud ravi rahastamise le-
pingu ehk kellelt haigekassa oma klientide 
jaoks raviteenust ostab. 

Tihedat koostööd teeme ka apteekide ja 
meditsiiniliste abivahendite müüjate,  
erialaseltside ja tervishoiuteenuse 
osutajate ühendustega, terviseedendajate,  
sotsiaalministeeriumi ja teiste riigi- 
asutustega.

Praegusel avalik-õiguslikul kujul loodi  
haigekassa 2001. aastal. Haigekassa tööd 
reguleerivad mitmed seadused - tegevuse 
aluseks on Eesti Haigekassa seadus, ravi-
kindlustuse saamist ja selle sisu reguleerib 
Ravikindlustuse seadus, lisaks valdkondi 
reguleerivad määrused jne. Täpse õigus-
aktide loeteluga saab tutvuda haigekassa 
kodulehel.

Eesti Haigekassa ülesanne on  
tagada kindlustatud isikutele hüvitiste  
kättesaadavus ja ravikindlustuse 
süsteemi jätkusuutlikkus.

loome usaldusväärse õhkonna 
organisatsiooni sees ning suhetes 
partnerite ja klientidega.

oleme usaldusväärsed, avatud ja 
sõbralikud ning teeme otsuseid teisi 
arvestades ja läbipaistvalt;

oleme oma tegevuse suunanud 
pidevale ja jätkusuutlikule 
arengule, mille eelduseks on 
kompetentsed, lojaalsed, 
tulemusele pühendunud töötajad;

edumeelsus

hoolivus

koostöö
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Solidaarsuse põhimõtted 
Solidaarsus - täna töötavad ja makse 
maksvad inimesed katavad nii enda kui 
ka kindlustatud, aga mittetöötavate  
isikute ravikindlustuse kulud. Ei arvestata 
kes kui palju otseselt panustab, võrdsetel 
alustel saavad ravikindlustuse teenuseid 
ning abi kõik kindlustatud isikud - vanad 
ja noored, vaesed ja rikkad ning haiged 
ja terved. 

Võrdne ja ühetaoline kohtlemine –  
tagame kõikidele kindlustatutele ja part-
neritele võrdsed õigused ja ühetaolise 
kohtlemise tulenevalt kehtivast õigusruumist.

Juhtimine ja struktuur 

Meil on protsessikeskne juhtimine, mis 
seob organisatsiooni kõik protsessid 
ühtseks loogiliseks tervikuks ning selle 
tulemusena juhitakse seda kui tervikut. 
Protsessistruktuuri nimetatakse teoorias 
tavaliselt maatriksstruktuuriks.

Meie kõrgeim organ on nõukogu, kuhu 
kuulub 15 liiget. 5 liiget esindavad  
tööandjate huve, 5 kindlustatute huve ja 
5 riigivõimu. Nõukogu juhib sotsiaalmi-
nister. 

Haigekassa struktuuris on 10  
keskosakonda, kelle ülesandeks on  
arendustöö ja 4 piirkondlikku osakonda, 
kes tegelevad otseselt klientide, tööand-
jate ja partneritega: Harju, Tartu, Pärnu 
ja Viru osakond. (vt joonis lk 4) 

Kõige suurem piirkondlik osakond on 
Harju osakond Tallinnas ligi 70 töötajaga. 
Kõige väiksem on Viru osakond  
Jõhvis paarikümne töötajaga. Kokku 
töötab haigekassas üle 200 inimese. 

Eesti Haigekassat juhib igapäevaselt 
kolmeliikmeline juhatus. Haigekassa 
juhatuse täpsed ülesanded on kirjas Eesti 
Haigekassa seaduses.  

EHK juhatuse liige 
Mari Mathiesen, 

juhatuse esimees Tanel Ross 
ja juhatuse liige 
Kuldar Kuremaa
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Tegutsemispõhimõtted

Juhatuse liige

Nõukogu Auditi komitee

Siseauditi
osakond

Juhatus

Juhatuse liige

Ravimiosakond Finantsosakond
Harju piirkondlik 

osakond

Tartu piirkondlik 
osakond

Viru piirkondlik 
osakond

Tervishoiuosakond

Välissuhtete
osakond

Infotehnoloogia 
osakond

Süsteemiarenduse
osakond

Administratsioon

Juhatuse esimees

Juriidiline osakond

Avalike suhete
osakond

Pärnu piirkondlik 
osakond

Klienditeeninduse
osakond

Personaliosakond

Eesti Haigekassa tegutseb järgmiste põhi-
mõtete alusel: 

• ravikindlustushüvitised peavad olema 
ühtemoodi kättesaadavad kogu riigis - 
laiem eesmärk on kõikide ühiskonnaliikme-
te hea tervisliku seisundi saavutamine; 

• ravikindlustushüvitiste kulutõhus 
võimaldamine – meie ülesanne on 
pakkuda tervishoiuteenuseid 

 ja ravimeid selliselt, et kindlustatu ei satuks 
 terviseprobleemi korral majanduslikke 

raskustesse; 

• tervishoiuteenuse kvaliteedi arendamise 
toetamine – tervishoiusüsteemi kvaliteet 
on järgnevatel aastatel üks prioriteete, kuna 
kõrgem kvaliteet tagab patsiendile parema 
tervise ja parandab kogu süsteemi.

• tervishoiuteenuse osutajate tegevuse 
tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus – 
peame oluliseks üldarstiabi ja eriarstiabi 
koostoimivust ja meeskonnatöö 
arendamist. Olulised on eelkõige 
patsiendi vajadused, samuti ühtlaselt 
hea ravitulemuse taseme tagamine kõigi 
teenuse osutajate poolt.

4

Haigekassa struktuur



5

Haigekassa tegevus
Arstiabi vajaduste hindamine, eelarve 
planeerimine ning tervishoiuteenuste 
osutamise lepingute sõlmimine 
raviasutustega 

Haigekassa teeb igal aastal 4-aastase eel-
arveprognoosi ning selle alusel iga-aastase 
eelarve. 

Et oleks tagatud kaasaegse ravi ühtlane 
kättesaadavus, me:

• hindame ja planeerime arstiabi  
arenguid arstierialade lõikes – 
analüüsime nelja aasta tagasivaates 
ning hindame 4 aastat ette. Teeme seda 
igal aastal;

• hindame ja planeerime ravi nõudlust 
ja geograafilist kättesaadavust 
patsiendi jaoks. Mõõdame nõudlust 
ja kättesaadavust ravijuhtude arvuga, 
mille omakorda võtame arvesse eelarve 
koostamisel;

• Võtame sisendina eelarvesse tervis-
hoiuteenuste loetelu kaasajastamise-
ga  ja inflatsiooniga seotud ravijuhu  
maksumuse muutuse. 

Ravi rahastamise lepingud

Lepingute planeerimisele on aluseks 
planeeritud ravijuhtude arv ja ravijuhu 
keskmine maksumus. 

Haigekassa rahastab üldarstiabi, 
eriarstiabi, õendusabi ja laste hambaravi.  
Ravi eest maksmisel lähtub haigekassa 
õigusaktist „Tervishoiuteenuste loetelu“. 
Raviteenuste ja meditsiiniseadmete loetelu 
korrigeeritakse igal aastal, eesmärgiga 
tagada kuluefektiivsus nii raviteenustele kui 
ravimitele.

Tervishoiuteenuste eest tasumine ja 
hinnakujundus 

Haigekassa tasub tervishoiuteenuste 
osutajatele iga patsiendi ravi eest raviarve 
alusel. 

Kuna haigekassa ei osuta ise 
tervishoiuteenuseid, siis on Eestis kokku 
lepitud, et kõigile tervishoiuteenuse 
osutajatele kehtib ühesugune hind. Näiteks 
nii Pärnu haiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis 
tehtud pimesooleoperatsiooni eest tasub 
haigekassa teenuse osutajale sama hinna. 
Hindade kujundamiseks tehakse aktiivset 
koostööd tervishoiuteenuse osutajatega.

Tervishoiuteenuste kvaliteet 

Iga tervishoiuteenuse osutaja vastutab 
ravi kvaliteedi ja patsientide turvalisuse 
eest. Haigekassa töötajad kontrollivad 
tervishoiuteenuse kasutajatele makstud 
raha kasutamist, sealhulgas teenuste 
kvaliteeti ja põhjendatust. Selleks 
kontrollitakse raviarveid ja -dokumente, 
toetatakse erialaseltside poolt ravijuhendite 
koostamist ning  tellitakse ekspertidelt 
kliinilisi auditeid. 

Kõik partnerid saavad soodusretseptid 
ja raviarved haigekassale edastada 
elektrooniliselt ja IT süsteemides on 
automaatsed kontrollid andmete õigsuse 
tagamiseks. Teenuste põhjendatuse ja 
õigsuse kontrolliks vaatavad haigekassa 
töötajad üle tervishoiuteenuse osutaja 
koostatud ravidokumente. Kokku 
kontrollime aastas ca 12 000 haiguslugu. 
Ravidokumentides  kontrollime tegevuse 
vastavust õigusaktidele ja lepingutele, aga 
ka ravijuhendile.

Iga-aastaselt tellime kliinilisi auditeid 
ekspertidelt, keda erialaseltsid hindavad 
valdkonna parimateks asjatundjateks. 
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Auditites hinnatakse eelkõige erinevate 
teenusepakkujate teenuse osutamise 
kliinilist kvaliteeti. Vajadusel tehakse kas 
järelauditeid või täiendavaid dokumentide 
kontrolle. 

Perearstide kvaliteeditasu süsteemis 
hinnatakse arsti tööd  ennetustegevuste 
ja krooniliste haigustega patsientidega 
tegelemise kaudu indikaatorite abil. 
Selleks tehakse regulaarset  koostööd Eesti 
Perearstide Seltsi ja teiste erialaühendustega. 

Ravijuhendite välja töötamiseks kutsuti ellu 
Ravijuhendite Nõukoda, mis on haigekassa 
juhatusele nõuandva õigusega ning 
tegutseb tihedas koostöös Tartu Ülikooli 
Arstiteaduskonnaga. Ravijuhenditega 
seotud teave ja ka patsientidele mõeldud 
ravijuhendid on koondatud veebilehele 
www.ravijuhend.ee.

Haiguste ennetamine ja tervise 
edendamine 

Lisaks raviteenustele ja ravimitele 
rahastab haigekassa tervise edendamist 
ja haiguste ennetamist. Seda tehakse koos 
sotsiaalministeeriumiga projektipõhiselt. 
Koostöö aluseks on rahvastiku tervise 
arengukava koordineeriva juhtkomitee 

tegevus. Haigekassa juhatust nõustab sel 
teemal rahvatervise komisjon.
Haigekassa rahastab elu ja tervist säästvad 
projekte, millega toetatakse teadlike 
tervislike valikute tegemist. 

Üks võimalustest on elanikkonna 
teadlikkuse tõstmine meediakampaaniate 
ja erinevate patsiendijuhendite abil. 

2014. aasta jaanuaris toimunud 
perearstikampaania plakat 
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Rahalised ja mitterahalised 
ravikindlustushüvitised 

Mitterahalised hüvitised on kõik 
tervishoiuteenused, mida osutavad haiglad, 
perearstid või väiksemad ambulatoorselt 
tegutsevad raviasutused, samuti soodusravimid 

ning teatud osa meditsiiniseadmetest. 
Lisaks kompenseerib haigekassa 
kindlustatutele ka teatud rahalisi 
hüvitisi, mille hulka kuuluvad ajutise 
töövõimetuse hüvitised nagu haigusleht 
ja sünnitushüvitis, lisaks hambaravi- ja 
proteesihüvitis ning täiendav ravimihüvitis. 
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Eesti Haigekassale 
osutatud tunnustused 
2011. aastal võitis haigekassa 
digiretsepti projektiga Laatukeskus 
Excellence Finland poolt korraldatud 
”Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2011” 
kvaliteediinnovatsiooni auhinna. 

2011. aastal tunnustati haigekassat 
avaliku sektori kvaliteediauhinna „Arenev 
riigiasutus 2011“ konkursil, kui parimat 
juhtimiskvaliteediga organisatsiooni. 

2011. aastal Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi ja 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse 
korraldatud konkursil võitis E-tervise ja 
keskkonna vallas digiretsepti projekt. 

2010. aastal KPMG Balticsi poolt läbiviidud 
auditi aruandes antud hinnangule, on 
haigekassa siseauditi osakonna töö 
vastavuses Rahvusvaheliste Siseauditi 
Standarditega. Samasuguse hinnangu 
osaliseks said nad ka 2005. aastal, mis 
näitab, et siseauditi osakond on jätkusuutlik. 

2009. aastal Eesti Kvaliteediühingu poolt 
korraldatud konkursil „Kvaliteedi Tegu 
2009“ nimetati haigekassa projekt “Eesti 
ravikindlustussüsteemi arendamine 
kaasaegsete juhtimismudelite süsteemse 
rakendamise abil” finalistide hulka. 
Eesti Haigekassa Tegu oli konverentsi 
rahvahääletuse ülekaalukas võitja. 

2007. aastal hinnati Euroopa riikide 
tervishoiusüsteemide patsiendisõbralikkust 
ja Eesti tervishoiusüsteem tunnistati 
29 riigi hulgas 12. koha ja 2008. aastal 
11. koha vääriliseks. Parimaks Euroopas 
hinnati Eesti teenuse hinna ja kvaliteedi 
suhte osas. 

Selline tunnustus näitab, et oleme viimase 
15 aastaga üles ehitanud tervishoiusüsteemi, 
mis on suunatud patsiendi tervise seisundi 
paranemisele. 

2007.a. omistati juba viiendat aastat järjest 
haigekassale avaliku sektori läbipaistvaima 
ja sisukaima majandusaasta aruande eest 
finantsaruandluse lipulaeva tiitel avaliku 
sektori organisatsioonide arvestuses. 

2006.a. novembris tunnustasid 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 
ja Eesti Kvaliteediühing konkursil Eesti 
Juhtimiskvaliteedi Auhind 2006 häid tulemusi 
saavutanud organisatsioone, avaliku sektori 
organisatsioonidest saavutas suurima skoori 
Eesti Haigekassa, pälvides sellega tunnustuse 
kui eeskujulikult juhitud organisatsioon 
(Recognized for Excellence, ehk R4E). Kuivõrd 
Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna mudel on 
täielikult vastavuses Euroopas tunnustatud 
ja laialt kasutatud mudeliga, taotles 
haigekassa ka üle-euroopalist äramärkimist, 
mis ka saavutati. Seega oleme ka Euroopas 
tunnustust leidnud kui eeskujulikult juhitud 
organisatsioon. Seda märgib Foundation 
for Quality Management (EFQM) poolt 
haigekassale üle antud R4E sertifikaat. 

Riigikantselei korraldatud parima uuenduse 
konkursil 2005 sai esimese koha haigekassa 
“Perearsti nõuandetelefon 1220”. Konkursile 
esitati paarkümmend asutustevahelist 
koostööprojekti. Lisaks nimetati antud projekt 
rahvusvahelise United Nations Public Service 
Award finalistide hulka.
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Meie töötajad  
Eesti Haigekassa on avalik-õigusliku 
organisatsioonina kahtlemata edukas. 
Meil töötavad väga head spetsialistid, 
personal on püsiv ja töötulemused 
stabiilselt head. Viimase 14 aasta jooksul 
on haigekassa töötajate rahulolu juhtimise 
ja töökorraldusega olnud kõrge, kõikudes 
89-95% vahel.

Haigekassa üheks oluliseks arengu 
teguriks on olnud motiveeritud töötajad, 
nende valmisolek ja soov panustada 
organisatsiooni eesmärkide täitmisse. 

Töötaja pingutab siis, kui tööülesannete 
edukas täitmine toob kaasa rahulolutunde, 
veedame ju 75% päevast tööl. Töötajate 
innustamisel oleme haigekassas toetunud 
heaolumudeli (PERMA) põhimõttele. 
Mida paremad on meie suhted tööl, 
mida rohkem naudime oma tööd, seda 
paremini täidame organisatsioonile 

püstitatud eesmärke, seda rahulolevamad 
on meie tööga kliendid ja partnerid, seda 
edukamad on meie töötajad. 

Tööga rahuloluks vajab töötaja ka 
korralikku töötasu. Kuna palk seostub 
töötajale tema väärtusega, on haigekassa 
palgad konkurentsivõimelised. Kõik on 
omavahel seotud.

Koolitused ja õppimine 

Tänapäeval nõuab suurem osa tööst 
loovust, analüüsioskust, seoste nägemist ja 
uute olukordade lahendamist. Me pakume 
töötajatele tööalaseid väljakutseid, et 
hoida neid aktiivsete ja loovatena ning 
vältida mugandumist. Värskete ideedega 
oleme võitnud mitmeid innovatsiooni ja 
juhtimiskvaliteedi auhindu nii kodu- kui ka 
välismaal.

Haigekassa eesmärkide täitmiseks on vaja 
teha meeskonnatööd. Peame oluliseks 
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head omavahelist suhtlemist, kolleegide 
nõustamist, juhendamist ja toetamist. Meie 
töötajad läbivad mitmekülgseid erialaseid 
koolitusi ja osalevad konverentsidel, 
riiklikes ja rahvusvahelistes töörühmades 
ja programmides. Lisaks teeme 
koostööd nii Eestis kui rahvusvahelisel 
tasandil. Soosime õppimist ja tagame 
oma kraadiõppes olevatele töötajatele 
paindliku tööaja. 

Juhtimine 

Töötajate toetamine ja hea töö 
eest tunnustamine on iga juhi 
otsene kohustus. Haigekassa juhid 
on nähtavad, kättesaadavad ja  
korraldavad oma tööd nii, et töötajad 
saavad regulaarselt juhiga nõu pidada. 
Meie jaoks on tähtis, et töötaja tunneb 
end vajaliku ja väärtuslikuna. Meil 
on head töötingimused ja väga head 
töövahendid. 
Eesmärkide täideviimiseks suunavad ja 

toetavad juhid oma töötajate arengut 
põhimõttel “õige inimene õigel kohal”. 
Toetame töötajate initsiatiivi kaasa 
rääkida nii organisatsiooni kui kogu 
tervishoiuvaldkonna arendamises. Meil 
töötavad inimesed, kelle jaoks on nende 
professionaalne areng väga oluline osa 
minapildist. Kõigil meil on soov teha 
mõtestatud tööd, mis läheb korda nii 
endale kui ka teistele inimestele.
Usalduslik töökeskkond, hea enesetunne, 
motiveeriv eesmärk ja  parajas koguses 
iseseisvust tööülesannete täitmisel 
vallandavad töötajate loovuse ja 
töömotivatsioon on kõrge. 

Oma töötajate tunnustamiseks, 
organisatsiooniga sidumiseks ning nende 
pereliikmetele tähelepanu osutamiseks 
korraldame mitmeid ühisüritusi nagu 
suvepäevad, jõulupidu, laste jõulupidu, juhatuse 
vastuvõtt, MEIE päevad jne. Ergutame oma 
töötajaid ka sportima – meil on ühismeeskonnad 
avalikel spordiüritustel osalemiseks.

9

Haigekassa iga-aastased suvepäevad RatRace naiskond 2013
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Arvamused meist 
Olin Haigekassas praktikal 2014. aasta talvel. Mind võeti 
vastu rõõmsameelselt ja juba esimesel päeval tundsin, et 
olen õigete inimeste seas. Kolleegid hoolitsesid selle eest, 
et saaksin väga mitmekesise töökogemuse, mis oleks mulle 
kasulik ka tulevikus. Tööatmosfäär oli igapäevaselt meeldiv 
ning koostöö sujus kõigiga.

Väga tugevalt oli tunda selle organisatsiooni põhiväärtusi 
- edumeelsust, hoolivust ja koostööd. Tundsin iga päev, et 
minu panus on oluline ja kogu meeskond märkab seda. 

Haigekassast võtan ma kaasa head kontaktid, vajalikud 
teadmised ja tõeliselt väärtusliku kogemuse, mis innustab 
edasi pürgima! 

Vivika Tamra
Tallinna Ülikool magistrand
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Edulugu 
2012. aastal lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse 
erialal, õpingute lõpusirgel mõistsin, et sooviksin ennast 
täiendada ning otsustasin õpinguid jätkata. Valisin 
erialaks kommunikatsiooni-juhtimise  Tallinna Ülikoolis 
plaaniga kaks eriala tulevikus siduda. 

Hea võimalusena ja põneva väljakutsena paistis 
kooli õppekoordinaatori saadetud praktikakutse 
Eesti Haigekassast. Pakkumine oli kirjutatud väga 
kaasahaaravas ja huvitavas vormis ja selgus, et huviliste 
arvukuse tõttu osutus praktikale pääsemine raskemaks, 
kuid ka õpetlikumaks protsessiks, kui esialgu arvasin. Pidin 
saatma oma CV, siis toimus vestlus ja paari päeva närvikõdi 
järel sain teada positiivse otsuse, et osutusin valituks.  

Sain Eesti Haigekassa avalike suhete osakonnast 2 
nädalat hindamatut praktikat ning õppisin oma ala 
asjatundjate käe all. Mõistsin läbi praktika, kui oluline 
on Eesti Haigekassa ning milline on selle vajalikkus ja 
väärtus meie ühiskonnale. Praktikal tekkis mõte, et just siin 
sooviksin ennast edasi arendada. Tundsin, et ka minul oleks 
organisatsioonile omapoolseid ideid tulevikus pakkuda. 

Paar kuud pärast praktika lõppemist tuli tööpakkumine 
tervishoiuspetsialisti ametikohale, kuhu ma otsustasin 
kandideerida, kuid ei osutunud valituks. See aga lisas 
vaid motivatsiooni ning teisel katsel õnnestus mul Eesti 
Haigekassas soovitud töö saada. Iga töökohta peab 
võtma kui väärtuslikku kogemust. Ning kui sa ei ole rahul 
sellega, mis sul hetkel on, siis liigu alati edasi, ära loobu 
oma unistustest ning anna endast alati parim.

Taisi Kõiv
Tervishoiuosakonna kvaliteedi talituse spetsialist
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Harju osakond
Harjumaa ja Tallinn
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
Telefon 603 3630, faks 603 3631
E-post harju@haigekassa.ee
E, T, N, R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Pärnu osakond
Pärnu-, Lääne-, Saare-, Hiiu- ja 
Raplamaa
Rüütli 40a, 80010 Pärnu
NB! Postiaadress Lai 14, 80010 Pärnu
Telefon 447 7666, faks 447 7670
E-post parnu@haigekassa.ee
E, T, N, R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Viru osakond
Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa
Nooruse 5, 41597 Jõhvi
Telefon 335 4470, faks 335 4480
E-post viru@haigekassa.ee
E, T, N, R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Tartu osakond
Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Võru-,
Põlva- ja Valgamaa
Põllu 1a, 50303 Tartu
Telefon 744 7430, faks 744 7431
E-post tartu@haigekassa.ee
E, T, K, R 8.30-16.30
N 8.30-18.00

Eesti Haigekassa klienditeenindusbürood:

INFOTELEFON 16363
E-R 8.30–16.30, välismaalt +372 669 6630

e-post info@haigekassa.ee
www.haigekassa.ee

Perearsti nõuanne 1220
Meditsiiniline nõu ööpäevaringselt eesti ja vene keeles


