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Perearsti täiendava rahastamise süsteem - teraapiafond

1.1 Üldnõuded
Tervishoiuvaldkonna spetsialisti (THS – kliiniline psühholoog, kliiniline logopeed,
füsioterapeut) poolt osutatud teenuste teraapiafondist rahastamise eeltingimuseks on:
1. Patsiendi haiguseisundist tulenev meditsiiniline näidustus vastava teenuse saamiseks;
Perearsti poolt logopeedile, psühholoogile või füsioterapeudile suunamise kriteeriumid
on kokku lepitud vastavate erialaseltside vahel.
2. Perearsti suunamine teenusele, kusjuures suunamiskiri (saatekiri) peab vastama kõigile
saatekirjale esitatavatele nõuetele, st sisaldama muu hulgas selget suunamise eesmärki,
viidet suunamisele teraapiafondi kaudu, suunanud perearsti isikukoodi ja e-maili aadressi
3. Logopeedia, psühholoogia ning füsioteraapia teenuse osutajal peab olema
tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba ning ta peab töötama tegevusluba omava
tervishoiuteenuse osutaja juures. Alates 9.01.2016 võib üldarstiabi osutav äriühing või
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev perearst oma ärinime all osutada ka
füsioteraapiateenuseid.
4. Teenuse osutaja peab vastama kõigile kehtivatele pädevusnõuetele, et tagada teenuse
kvaliteet (vastava kutsetunnistuse omamine1);
5. Teenuse osutamine peab olema dokumenteeritud taasesitatavas (kirjalikus) vormis;
6. Teenusele suunanud perearst peab saama kirjaliku tagasiside teenuse osutajalt
krüptituna perearstikeskuse või suunava perearsti e-mailile.
7. THS ja perearst peavad enne teenuse osutamist omavahel kirjalikus või suulises
vormis kokku leppima teenuse osutamise kriteeriumites ning arveldama vastavalt
omavahelisele kokkuleppele/lepingule;
8. Ravimahu määramine või mittemääramine on perearsti valida ning ravimaht lepitakse
kokku osapoolte vahel enne teenuse osutamist;
9. Perearst arveldab haigekassaga vastavalt teraapiafondi kasutamise tingimustele.
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Kutsestandard kliinilisele psühholoogile
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10489529
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10489597
Kutsestandardid logopeedile
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10463859
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10463897
Kutsestandardid logopeedile http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453997
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10454021

1.2 Raha liikumine
Teenuse hüvitamine võib toimuda haigekassa poolt teraapiafondist või patsiendi omaosaluse
kaudu. Teraapiafondi rahaline maht 3% pearahast on 2016. aastaks kokku lepitud Eesti
Perearstide Seltsiga. Rahalise mahu läbirääkimiste aluseks oli haigekassa poolt koostatud
kalkulatsioonid. Uute teenuste lisandumisel teraapiafondi ning olemasolevate teenuste
vajaduse kasvule vastavalt muutub ka teraapiafondi rahastamise maht, arvestades sealjuures
haigekassa eelarve võimalusi.
1. Haigekassa töötab koostöös partnerite esindajatega välja teraapiafondist rahastatavate
teenuste loetelu;
2. Perearst ja THS lepivad kokku teenuse osutamise tingimused ja vajadusel sõlmivad
lepingu;
3. Pärast teenuse osutamist ning tagasiside andmist esitab THS perearstile arve;
4. Perearst tasub arve vastavalt THSi ja perearsti vahelisele kokkuleppele;
5. Perearst esitab haigekassale raviarve vastavalt teraapiafondi tingimustele.

1.3 Patsiendi kohta käiva info liikumine
Teenuste nõuetekohaseks tagamiseks vajab THS patsiendi kohta täiendavat infot. Seni kuni
THSil puudub ligipääs tervise infosüsteemi (TISi), soovitab haigekassa kasutada krüpteeritud
failivahetust e-posti teel.
1. Perearst lepib THSiga kokku, kuidas on omavaheline infovahetus reguleeritud;
2. Perearst korraldab infovahetuse THSiga (juurdepääs infosüsteemi, krüpteeritud
andmevahetus, jmt);
3. Perearst suunab patsiendi näidustatud teenusele, edastades THSile vajaliku info.
Suunamiskirjale lisatakse märge, et patsient suunatakse teraapiafondi raames
4. THS osutab soovitud teenuse, dokumenteerides selle nõuetekohaselt;
5. THS edastab suunanud perearstile kokkulepitud vormis tagasiside;
6. THS esitab perearstile arve osutatud teenuse eest;
7. Perearst tasub THSile esitatud arve alusel;
8. Perearst esitab arve haigekassale lepingu hinnakirjale vastavalt.

2 Teraapiafondist rahastatavate teenuste loetelu alates 01.01.2016
Uuringud ja protseduurid:

Tervishoiuteenuse kood

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni
kaheksa haiget)

7602

Psühhoteraapia seanss perele

7603

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

Logopeediline uuring

7621

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057
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Toetavad tegevused teraapiafondi käivitamiseks

Teraapiafondi käivitamiseks on vajalik toetada perearste:
1. Haigekassa saab abistada pöördumistega THSi erialaühenduste poole paludes saata
EPSile nende kontaktandmed, kes sooviksid olla perearsti koostööpartnerid2;
2. Kui tekib vajadus, siis haigekassa saab ette valmistada perearsti ja THSi vahelise
lepingu põhja, et säästa perearstide aega ja tagada juriidiline korrektsus ja ühtsus
põhilistes lepingupunktides;
3. THSil on lubatud teha koostööd mitme perearstiga ja vastupidi, et tagada paindlik
lähenemine ja patsiendile parim vorm;
4. Haigekassa saab korraldada/vahendada perearstidele THSi poolt läbiviidavaid
koolitusi, et tutvustada THSi poolt pakutavate teenuste näidustusi ja meetodeid.
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Nimetatud kvalifitseerimise tingimustes

Lisa 1. Protsessi kirjeldus

