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Teraapiafond 

 

• Alates 2015. aastast rahastatakse perearstidele teraapiafondi arvelt 

kliinilise psühholoogi ning logopeedi poolt osutatavaid teenuseid; 

• Alates 2016. aasta lisandub füsioteraapia 

 

 

Teraapiafondi eesmärgiks on perearsti kui juhtumikorraldaja rolli 

suurendamine otsustades patsiendi vajaduse üle kliinilise psühholoogi ja 
logopeedi teenuse osas ja tasudes spetsialistile patsiendile osutatud 

teenuste eest. 



Teraapiafond 

Teraapiafondi suuruseks on  3% perearsti pearahast (2015. aastal). 

 

Teraapiafondi võimalust on 2015. aasta 9 kuul kasutanud 472 perearsti 

95 tuhande euro ulatuses. 

 

Kokku suunati teraapiafondi raames 1355 isikut kliinilise psühholoogia 
või logopeedia teenusele, mida osutati 3891 korda. 

 

Madal on ka perearstide teraapiafondi mahu keskmine täitmine (8%).  

 

Teraapiafondi 9 kuu täitmine 14% 



 

1. Haigekassa koostöös partnerite esindajatega töötab välja teraapia 
fondist 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 teraapia fondi 
tingimustele.  



 

1. Perearst lepib THSiga kokku, kuidas on omavaheline infovahetus 
reguleeritud;  

2. Perearst korraldab infovahetuse THSiga (juurdepääs infosüsteemi, 
krüpteeritud andmevahetus, etc);  

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.  

 



Kui perearst otsustab, et patsient vajab logopeedi või psühholoogi juurde 
suunamist siis on 2 võimalust:  

 

esmalt suunata patsient eriarsti juurde, kes otsustab ja suunab vajadusel 
ise patsiendi kliinilise psühholoogi või logopeedi  vastuvõtule või 
teraapiasse ja koordineerib edasist ravi ise. Sellisel juhul toimub teenuse 
rahastamine teenust osutava tervishoiuasutuse haigekassalepingu 
raames;   

 

perearst suunab patsiendi meditsiinilise näidustuse puhul ise kliinilise 
psühholoogi/ logopeedi vastuvõtule või teraapiasse tasudes teenuse 
eest teraapiafondi kaudu ning on sel juhul ise ravi protsessi 
koordineerijaks (teraapiafondi märke puudumine saatekirjal ei vabasta  
suunavat arsti teenuse eest maksmise kohustusest). 

 





Teenused, millele saab perearst teraapiafondist 
suunata on järgnevad: 

Uuringud ja protseduurid   Tervishoiuteenuse kood 
  

 

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel 7607 

Psühhoteraapia seanss ühele haigele   7601 

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis 

(grupis seitse kuni kaheksa haiget)   7602 

Psühhoteraapia seanss perele    7603 

Kliinilise logopeedi konsultatiivne vastuvõtt 

eriarsti suunamisel     3016 

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611 

Logopeediline teraapia     7619 

 

*Alates 2016 lisandub füsioteraapia. 





Sihtvaliku tähelepanekud 

Valimist 2\3 olid logopeedilistele teenustele suunamised ja 1\3 
psühholoogilistele teenustele suunamised. Valimis oli 320 raviarvet. 

  

Suunamiskirjadel oli 1\3 märge teraapiafondi raames suunamisest, 
2\3 vastav märge puudus. Planeeritava teenuse kohta oli  2\3 
saatekirjadest vastav märge olemas. Diagnoos puudus 
saatekirjadel 20 juhul. 31 juhul ei olnud saatekirjal täidetud 
patsiendi anamneesi ja terviseseisundi andmete väli, olid nt märked 
ema soovil, vajab saatekirja, konsultatsiooniks, lasteaia logopeed 
soovitas jms 

  

Vastus osutatud teenuste kohta oli tervisekaardis 2\3 juhtudest 
(teenuseosutaja vastuseks loeti usaldusarsti poolt mitte ainult 
kirjalik tagasiside vaid igasugune asjasse puutuv kanne 
tervisekaardis). Vastust osutatud teenuste kohta ei olnud 
tervisekaardis 1\3 juhtudest. 



  

Valimist suurimad teenuse osutajad olid: 

 

Tallinna Lastehaigla 78 juhtu (vastus puudus 41 juhul) 

Rakvere Haigla 65 juhtu (vastus puudus 12 juhul) 

Sensus 55 juhtu (vastus puudus 1 juhul) 

Tartu Linna Polikliinik 43 juhtu (vastus puudus 1 juhul) 

 



 

www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond 

 

Haigekassa kodulehelt leiab: 

 

 Teraapiafondi protsessi kirjeldus  
Kliinilisele psühholoogile suunamise juhis   
Koostöölepingu näidis perearstile 

 

http://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond
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