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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA 

 

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) 
 

Eesti Lastearstide Selts (ELS) 

1.2 Taotleja postiaadress N. Lunini 6, 51014 Tartu 

1.3 Taotleja telefoninumber  

1.4 Taotleja e-posti aadress info@elselts.ee 

1.5 Kaastaotleja  Eesti Psühhiaatrite Selts, lastepsühhiaatria sektsioon 

1.6 Kaastaotleja e-posti aadress Anne.kleinberg@lastehaigla.ee 

1.7 Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi  Heili Varendi 

1.8 Kontaktisiku telefoninumber  

1.9 Kontaktisiku e-posti aadress Heili.varendi@kliinikum.ee 

 

2. Taotletav tervishoiuteenus 

2.1. Tervishoiuteenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva 

tervishoiuteenuse korral  
Kui muudatus ei ole seotud loetelus 

kehtestatud konkreetse teenusega või on 

tegemist uue teenuse lisamise ettepanekuga, 

siis teenuse koodi ei esitata. 

7615; 7616 

2.2 Tervishoiuteenuse nimetus 7615 – isiksuse uuring 

7616 – kognitiivse funktsiooni uuring 

 

 

2.3. Taotluse eesmärk 
Märkida rist ühe, kõige kohasema taotluse eesmärgi juurde. Risti lisamiseks vajutada sobilikul ruudul 

parempoolsele hiireklahvile ning avanenud menüüst valida „Properties“ – „Default value“ – „Checked“ 

 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 

                                                 
1 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 6 
2 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2 ja 12 ning kui on kohaldatav, siis ka 7 ja 8 
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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 

2.4 Taotluse eesmärgi kokkvõtlik selgitus 
Esitada lühidalt taotluse eesmärgi kokkuvõtlik selgitus, mida taotletakse ja millistel põhjustel. 

§ 39. (5) sõnastus on hetkel järgmine: 

Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise 

kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel. 

ELS ettepanek on lisada täiendus: , <19 aastate isikute puhul lastearsti suunamisel. 

 

Täiendus on vajalik, et laste puhul vähendada niigi defitsiitsete pediaatria eriarstide teenuste 

kasutamist (lasteneuroloog, lastepsühhiaater ja taastusarst) suunamise eesmärgil ja kiirendada laste 

arenguprobleemide tuvastamist ning interventsiooni laste edasise arengu ja vaimse tervise huvides. 

 

Eesmärgi selgitus: 

Erineva arenguriskiga (nn riskivastsündinute) laste paranenud elulemuse foonil on arengu 

hindamiseks vajalik erinevas vanuses isiksuse ja/või kognitiivse arengu standardiseeritud testide läbi 

viimine kliinilise psühholoogi poolt, et hinnata nii erivajadusi arendustegevuseks kui näiteks 

koolieelses vanuses kooliküpsust. Testimise, st õigeaegse diagnoosiga viivitamine võib halvendada 

ka interventsiooni alustamist ja mõjutada negatiivselt laste arengut ning vaimset tervist. 

Ilmselt ei ole teenuste 7615 ja 7616 kohaldamise tingimuste sõnastamise puhul mõeldud laste peale, 

kelle arenguprobleemi on pädev kahtlustama ja esmaselt sellele uuringule suunama lisaks nimetatud 

eriarstidele ka lastearst. Ta saab suunata lapse kliinilise psühholoogi vastuvõtule (kood 7607). 

Kliiniline psühholoog on pädev tuvastama oma vastuvõtu raames, et laps vajab isiksuse või 

kognitiivse funktsiooni uuringut, kuid ei saa seda läbi viia.  Suunanud arst peab lapse seega 

suunama kliinilise psühholoogi vastuvõtu otsusega (laps vajab uuringut) lastepsühhiaatri, 

lasteneuroloogi või taastusarsti vastuvõtule, kes oma teenusel enamasti ilma kliinilise psühholoogi 

uuringu tulemuseta ei saa lapse terviseseisundile hinnanguid anda, ja suunavadki lapse sellele 

uuringule. 

Seega ei täida algne suunamine oma eesmärki ning tekib ebavajalik suunamiste jada, mis on lapse 

jaoks diagnoosi ja interventsiooni edasilükkav ning kuritarvitab ja halvendab lasteneuroloogi, 

lastepsühhiaatri ja taastusarsti teenuste kättesaadavust. 

 

Kognitiivse arengu hindamine on vajalik ka ravijuhendi (nt Riskivastsündinu tervise ja arengu 

jälgimine) ja/või ravikvaliteedi indikaatorite hindamiseks (Haigekassa audit: Enneaegse sünnituse ja 

vastsündinu perinataalperioodi juhtimine ning kaugtulem, mis eeldab Bayley testi lapse kognitiivse 

funktsiooni hindamiseks 2 aasta korrigeeritud vanuses). 

Ka sellisel puhul poleks vaja, et laps läheb lastepsühhiaatri, taastusraviarsti või lasteneuroloogi 

juurde vaid suunamise saamiseks, et kliiniline psühholoog kas isiksuse uuringu või kognitiivse 

funktsiooni uuringu võiks läbi viia. Piisaks last jälgiva lastearsti suunamisest. 

  

                                                 
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“   
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12. Tervishoiuteenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ning kohaldamise tingimused  

12.1 Tervishoiuteenuse väärkasutamise 

tõenäosus 
 

Madal. Testimine saab toimuda vaid atesteeritud 

kliiniliste psühholoogide poole. 

12.2 Tervishoiuteenuse liigkasutamise 

tõenäosus 

Madal – lastega tegelevate kliiniliste 

psühholoogide arv on väike ning nimetatud 

uuringud on ajamahukad. Kliiniline psühholoog 

teostab eelnevalt vastuvõtu käigus ka lapse 

esmase hindamise, mille järel on võimalik tal 

otsustada, kui laps uuringut ei vaja. 

Pigem on olukord vastupidine – ettepaneku 

rakendamise tagajärel väheneb lastepsühhiaatrite 

lasteneuroloogide ja taastusarstide 

tervishoiuteenuste ebavajalik liigkasutamine. 

Lastearsti lisamine laste suunajate hulka (teenus 

7615, 7616) vähendaks oluliselt ebavajalikke, nn 

ringsuunamisi ja kiirendaks probleemsete laste 

testimisele jõudmist ning interventsiooniga 

alustamist. 

12.3 Patsiendi isikupära ja eluviisi võimalik 

mõju ravi tulemustele 
Kas patsiendi sugu, vanus, eluviis vms omab mõju 

ravi tulemustele? Kui jah, tuua välja faktor ja tema 

mõju. 

ei 

12.4 Kas tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse 

kasutamise tagamiseks on vajalik kohaldamise 

tingimuste sätestamine 

ei 

12.5 Tervishoiuteenuse kohaldamise tingimused 
Kui 12.4 on vastatud jaatavalt, palume sõnastada teenusega seotud rakendustingimused, mis aitaksid tagada 

tervishoiuteenuse ohutut ja optimaalset kasutust. 

  

 

 

8.  Teenuse osutamise kogemus Eestis   

8.1 Kas teenust on varasemalt Eestis osutatud?  

8.2 Aasta, millest alates teenust Eestis 

osutatakse  

 

8.3 Eestis teenust saanud  isikute arv ja teenuse 

osutamise kordade arv aastate lõikes 

 

8.4 Eestis teenust osutanud raviasutused  

 

8.5. Tervishoiuteenuste loetelu koodid, millega 

tervishoiuteenuse osutamist on raviarvel 

kodeeritud 

 

8.6 Ravi tulemused Eestis  
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13. Kasutatud kirjandus 
 

 

 

 

 

Taotluse esitamise kuupäev 06.12.2021 

Taotleja esindusõigust omava isiku nimi ja 

allkiri 
Elektroonsel esitamisel allkirjastatakse dokument 

digitaalselt ning nime alla lisatakse järgmine tekst 

"(allkirjastatud digitaalselt)". 

Heili Varendi 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

Kaastaotleja esindusõigust omava isiku nimi ja 

allkiri 
Kui taotlus esitatakse mitme erialaühenduse poolt, 

tuleb taotlus allkirjastada ka kaastaotleja poolt. 

Elektroonsel esitamisel allkirjastatakse dokument 

digitaalselt ning nime alla lisatakse järgmine tekst 

"(allkirjastatud digitaalselt)". 

Anne Kleinberg 

Allkirjastatud digitaalselt 

 


