EESTI
HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE
TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA

LOETELU

MUUTMISE

Juhime tähelepanu, et haigekassa avalikustab taotlused kodulehel. Konfidentsiaalne
informatsioon, mis avalikustamisele ei kuulu, palume tähistada taotluse tekstis märkega
„konfidentsiaalne“.
1. Taotluse algataja
1.1 Organisatsiooni nimi (taotleja)
1.2 Taotleja postiaadress
1.3 Taotleja telefoninumber
1.4 Taotleja e-posti aadress
1.7 Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
1.8 Kontaktisiku telefoninumber
1.9 Kontaktisiku e-posti aadress
2. Taotletav tervishoiuteenus
2.1. Tervishoiuteenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva
tervishoiuteenuse korral
2.2 Tervishoiuteenuse nimetus

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Ravila 19, Tartu 50411
Tel +372 737 4230
eias@eias.ee
Krista Ress

E-konsultatsiooni
teenus
tervise
vahendusel kahe eriarsti vahel

infosüsteemi

2.3. Taotluse eesmärk
Uue tervishoiuteenuse lisamine loetellu
Uue ravimiteenuse lisamine loetellu
Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse
Uue tehnoloogia lisamine loetelus olemasolevasse teenusesse
Olemasolevas tervishoiuteenuses sihtgrupi muutmine (sh. laiendamine või piiramine)
Eriala kaasajastamine (terve ühe eriala teenuste ülevaatamine)
Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse piirhinna muutmine, mis ei tulene uue
ravimikomponendi või tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse (nt. teenuses olemasoleva
kulukomponendi muutmine)1
Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kohaldamise tingimuste muutmine, mis ei tulene uue
ravimikomponendi või uue tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse ega teenuse sihtgrupi
muutmisest (nt. teenuse osutajate ringi laiendamine, teenuse kirjelduse muutmine)2
Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kindlustatud isiku omaosaluse määra, haigekassa poolt
kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära muutmine3
Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse nimetuse muutmine4
Tervishoiuteenuse väljaarvamine loetelust5
Üldkulude ühikuhindade muutmine vastavalt määruse „Kindlustatud isikult tasu maksmise
kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu
arvutamise metoodika“ § 36 lõikele 26
Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 6
Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2 ja 12 ning kui on kohaldatav, siis ka 7 ja 8
3
Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2, 5.1, 11.4 ja 12.
4
Vajalik on täita taotluse punktid 1-2
5
Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 5.1
6
Vajalik on täita taotluse punktid 1 ja 2 ning seejärel esitada kuluandmed metoodika määruse lisades 12 ja 13
toodud vormidel: „Tervishoiuteenuse osutaja kulud ressursside kaupa“ ja „Tervishoiuteenuse osutaja osutatud
teenuste hulgad“
1
2
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2.4 Taotluse eesmärgi kokkuvõtlik selgitus
Uus teenus võimaldaks eriarstil Tervise infosüsteemi vahendusel konsulteerida teise eriala
spetsialistiga patsiendi edasiste uuringute ja jälgimise vajaduse osas ning ka vastuvõtule pääsemise
vajaduse/kiiruse osas.
Allergoloogia-immunoloogia erialal on senine e-konsultatsiooni teenus perearstidele ennast
õigustanud – põhjendamatute visiitide osakaal on oluliselt vähenenud, kiireloomuliste
probleemidega patsiendid pääsevad vajadusel vastuvõtule kiiremini. Sarnane teenus oleks vajalik ka
teistelt erialadelt patsientide konsulteerimiseks/vastuvõtule suunamiseks, et edaspidi saavutada
olukord, kus kõik patsiendid eriarsti vastuvõtule saabuvad läbi e-konsultatsiooni. See tagaks
patsiendile tema tervislikust seisundist lähtuvalt kiireima ja kvaliteetseima arstiabi.
3. Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus
3.1 Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus
Allergoloog-immunoloogi
(ehk sõnaline sihtgrupi kirjeldus)
teiste erialade eriarstidele

e-konsultatsioon

3.3 Näidustuse aluseks oleva haiguse või terviseseisundi iseloomustus
Saatekirjal kirjeldatud info alusel hindab e-konsultatsiooni teenust osutav raviasutus, kas ja kui kiiret abi
suunatud patsient vajab. E-saatekirjaga saab suunata allergoloog-immunoloogi e-konsultatsioonile
varasemalt diagnoositud immuunsüsteemi haiguse korral või immuunsüsteemi haiguse kahtluse korral
või muude seisundite ja haigusjuhtude korral, mis suunava arsti hinnangul vajavad allergoloogimmunoloogi konsultatsiooni. Patsienti ei suunata e-saatekirjaga allergoloog-immunoloogile seisundite
ja haigusjuhtude korral, mis arstliku hinnangu kohaselt vajavad vältimatut abi.
6. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus
6.1 Teenuse osutamise kirjeldus
Allergoloogia-immunoloogia erialal on toimiv e-konsultatsiooni teenus perearstidele. Teistele
eriarstidele mõeldud e-konsultatsioonivõimalus ei erine olemasolevast e-konsultatsiooni teenusest.
7. Tingimused ja teenuseosutaja valmisolek kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks
7.1 Tervishoiuteenuse osutaja
Teenust saab osutada tervishoiuteenuse osutaja,
kelle juures töötab allergoloog-immunoloog
7.2
Kas
tervishoiuteenust
osutatakse Ambulatoorne teenus
ambulatoorselt,
statsionaarselt,
päevaravis/päevakirurgias?

ja/või

7.3 Raviarve eriala
7.4 Minimaalne tervishoiuteenuse osutamise Raviteenuse maht ja osutatav kvaliteet ei ole
kordade arv kvaliteetse teenuse osutamise otseses omavahelises seoses.
tagamiseks
7.5 Personali (täiendava) väljaõppe vajadus
Raviteenuse osutamine antud spetsialistide poolt ei eelda täiendava väljaõppe vajadust.
7.6 Teenuseosutaja valmisolek
Teenuseosutajate juures, kus on vastava väljaõppega erialaspetsialistid on antud teenust osutatud ja
on olemas valmisolek uue teenuse osutamiseks.
Taotluse esitamise kuupäev

04.01.2017

Taotleja esindusõigust omava isiku nimi ja
allkiri

Krista Ress
/allkirjastatud digitaalselt/
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