
Teraapiafondi kaudu kliinilise logopeedi vastuvõtule suunamise juhend perearstidele 

1. Teraapiafondi Haigekassa poolsed rahastamise tingimused 

Perearsti suunamisel rahastab haigekassa teraapiafondi kaudu järgmiseid kliinilise logopeedi 

poolt osutatud teenuseid vastavalt määrusele „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse 

Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 

arvutamise metoodika“ § 6 lg (7).  

Teraapiafondi kaudu saab kliinilise logopeedi vastuvõtule saata patsiente ainult järgmiste 

kõnehäirega: 

• afaasia; 

• düsartria; 

• kogelus; 

• alaalia ehk kõnearengu mahajäämus. 

Teraapiafondi kaudu ei saa kliinilise logopeedi vastuvõtule saata patsiente järgmiste 

häiretega: 

• häälehäire; 

• neelamishäire. 

Nimetatud patsiente saab perearst vastuvõtule saata endise korra alusel, st esmalt suunab 

patsiendi eriarsti vastuvõtule, kes otsustab ja vajadusel suunab patsiendi ise logopeedi 

vastuvõtule/, edasist ravi koordineerib eriarst. Sellisel juhul toimub teenuse rahastamine teenust 

osutava tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel sõlmitud ravi rahastamise lepingu kaudu; 

Haigekassa ei rahasta järgmiste kõnehäirete ravi: 

• düsgraafia; 

• düsleksia; 

• ühe hääliku vaeghääldus (näiteks kõnes puudub –r-häälik). 

Nimetatud patsiendid saavad logopeedilist abi sotsiaal- ja haridussüsteemi kaudu. 

2. Kliinilise logopeedi konsultatsioonile (Kliinilise logopeedi konsultatsioon, 7620) 

suunamise kirjeldus. 

Patsiendil (sõltumata vanusest) esineb või on varasemalt diagnoositud kõnehäire. Kaebuste 

püsimisel saadab perearst patsiendi kliinilise logopeedi konsultatsioonile , kes otsustab teraapia 

vajaduse ja esialgse kordade arvu üle. 

NB! Patsient ei pruugi seejuures ise olla probleemist teadlik (nt. afaasia, laste kõnehäired). 

Patsiendi (sõltumata vanusest) või tema lähedaste hinnangul esineb patsiendil subjektiivne 

kõnehäire kaebus. Perearst saadab patsiendi kliinilise logopeedi konsultatsioonile, kes otsustab 

teraapia vajaduse ja esialgse kordade arvu üle. 

NB! Kaebus ei pruugi olla perearstile kliinilise leiu / hinnangu alusel tuvastatav. 

3. Andmed perearsti saatekirjal: 

Suunatud: kliinilise logopeedi nimi 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021005?leiaKehtiv
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Eesmärk: kliinilise logopeedi konsultatsioon 

Diagnoos: kõik patsiendi diagnoosid 

Ravilugu, staatus: Suunamise põhjuseks oleva kõnehäire kaebuse kirjeldus. 

Detailne väljavõte patsiendi varasematest haiguslugudest, uuringutest, teostatud 

kliinilistest analüüsidest jm. 

NB! Kliinilisel logopeedil ei ole võimalik perearstile ette öelda, milliseid andmeid ta patsiendi 

varasematest haigusjuhtudest vajab patsiendi kõnefunktsiooni hindamiseks. Seetõttu peab 

saatekiri olema väga detailne (logopeed ei pääse TIS-i). 

4. Tagasiside perearstile 

Kliinilisel logopeedil puudub võimalus saata epikriisi TIS-i. Sellest lähtuvalt toimub 

andmevahetus osapoolte vahel kokkuleppeliselt, järgides Eesti Vabariigis kehtivat 

seadusandlust (andmekaitseseadus jm). 
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