
Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Raviplaani koostamine või muutmine 

ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm 

liiget) ja  

Raviplaani koostamine või muutmine 

ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget) 

Taotluse number 1196 

 

1. Taotluse lühikokkuvõte 

Taotluse eesmärk on üle vaadata ja vajadusel muuta psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu 

järgmiste tervishoiuteenusete korral:  

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

7617)  

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

7626)  

 

Kehtivas tervishoiuteenuste loetelus on nimetatud tervishoiuteenustele kohaldatud järgmised 

rakendustingimused:  

a) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu 

kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog.  

b) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu 

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

tulenevalt patsiendi terviseseisundist.  

 

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.  

 

Rakendustingimuse laiendamine on vajalik ka vaimse tervise kabinettide kontekstis kui patsienti 

konsulteerivad vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog ja sotsiaaltöötaja ning meeskonda 

superviseerib psühhiaater. Kuna meekonna koosseis sõltub patsiendi vajadustest on oluline, et 

tervishoiuteenuste loetelu võimaldaks ka vastava paindlikkuse. 

 

Antud seisukohad on vaja läbi arutada Eesti Psühhiaatrite Seltsiga, et selgitada välja, kas 

ravimeeskonna koosseis võiks olla tulenevalt patsiendi vajadustest paindlikum. 

 

 



2. Kokkuvõte 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Raviplaani koostamine 

või muutmine 

ravimeeskonna poolt 

(meeskonnas kolm liiget) 

ja  

Raviplaani koostamine 

või muutmine 

ravimeeskonna poolt 

(meeskonnas neli liiget) 

      

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa       

Teenuse alternatiivid Loetelu muutmata jätmine       

Kulutõhusus  Ei ole asjakohane hinnata       

Omaosalus Puudub       

Vajadus        

       

Teenuse piirhind        

Kohaldamise tingimused Teenuste 

rakendustingimuste 

laiendamine 

      

Muudatusest tulenev lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Puudub       

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse kohta  Eesti Psühhiaatrite 

Seltsiga on vaja välja 

selgitada, kas 

ravimeeskonna koosseis 

võiks olla tulenevalt 

patsiendi vajadustest 

paindlikum. 

      

 


