
TERVISHOIUKORRALDUS 
EESTIS

 a HAMBARAVI  
Täiskasvanud inimestele on hambaravi üld-
juhul tasuline, kuid haigekassa abil saavad 
ravikindlustatud inimesed erinevaid ham-
baravihüvitisi. Tasuta hambaravi saavad 
lapsed, vältimatut abi vajavad inimesed ja 
haigusseisundist tingitud erivajadusega 
inimesed. 

Tasuta hambaravi, vältimatut abi või ham-
baravihüvitist saab kasutada ainult haige-
kassaga lepingu sõlminud hambaarstide 
juures. Hüvitatav hambaraviteenus peab 
olema kirjas Eesti Haigekassa tervishoiu-
teenuste loetelus.

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega ini-
mesed saavad kasutada aastas 40 eurot 
hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise 
tasub vähemalt 50% arvest. 
Lisainfo: www.haigekassa.ee

 a LASTE HAMBARAVI on Eestis alla 19-aas-
tastele lastele haigekassa lepingupartneri 
juures tasuta. Haigekassa tasub ka laste 
ortodontia (sh breketid) eest, kuid ainult 
teatud diagnooside korral.

 a RAVIKINDLUSTUS 
Ukraina sõjapõgenikud ei ole automaat-
selt Eestis ravikindlustatud. Esmalt tuleb 
Teil taotleda ajutist kaitset politsei- ja pii-
rivalveametist. Pärast ajutise kaitse saa-
mist tuleb Teil kohalikus omavalitsuses, kus 
elate, elukoht registreerida. Seejärel saate 
alustada ravikindlustuse taotlemist teiste 
Eesti elanikega võrdsetel alustel. Tööotsijaid 
kindlustab Töötukassa. Riiklikku ravikind-
lustust korraldab Eesti Haigekassa. 
Lisainfo: www.haigekassa.ee

 a VAKTSINEERIMINE 
Kõigile sõjapõgenikele on tagatud tasuta 
vaktsineerimine Eesti riikliku immunisee-
rimiskava alusel. Eesti vaktsineerib lapsi 
alates imikueast 12 nakkushaiguse vastu, 
mille põdemisel või levimisel võivad olla 
tõsised tagajärjed. Vaktsiin päästab elusid!

COVID-19 vastase vaktsineerimise info: 
www.vaktsineeri.ee

info Ukraina sõjapõgenikele
Hädaabinumber 112
Tervisenõu telefon 1220
 (+372 634 6630)
Psühholoogiline tugi 116 006  
 (+372 6147 393)
 www.palunabi.ee
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 a ESMANE TERVISEKONTROLL sõjapõgeni-
ke vastuvõtupunktis. Esmase terviskontrolli 
eesmärk on aidata neid sõjapõgenikke, kes 
vajavad kohe kiiret meditsiinilist abi ja/või 
hospitaliseerimist. Vastuvõtupunktides on 
korraldatud Teie testimine koroonaviiruse 
suhtes.

 a ÜLDINE TERVISEKONTROLL on värav Teie 
sisenemiseks Eesti tervishoiusüsteemi, ha-
ridussüsteemi ja tööjõuturule. Üldise tervi-
sekontrolli eesmärk on saada ülevaade Teie 
terviseseisundist selleks, et tagada Teile 
kvaliteetne ja solidaarne arstiabi, nagu 
kõigile teistele Eesti elanikele. Üldisesse 
tervisekontrolli suunatakse Teid vastuvõ-
tupunktides või Te saate sinna pöörduda 
iseseisvalt. 

Üldine tervisekontroll hõlmab arstlikku 
läbivaatust, nakkuskontrolli, vajadusel 
vaktsineerimist ja retseptiravimite väl-
ja kirjutamist. Vajadusel suunatakse Teid 
edasi eriarstile. Üldine tervisekontroll on 
ühekordne. Lisainfot saate telefonilt 1247 
või www.haigekassa.ee.

 a KIIRABI/VÄLTIMATU ABI
Raske või eluohtliku terviserikke korral 
on vältimatu abi tagatud kõigile Eestis 
viibivatele inimestele, ka sõjapõgenike-
le ja siin läbisõidul olevatele inimestele. 
Hädaabinumber on 112.

 a TERVISENÕU 
Kui Teil on tervisemure, helistage pere-
arsti nõuandetelefonile 1220 või välismaa 
numbrilt helistades +372 634 6630. Sellel 

telefonil nõustavad perearstid ja -õed öö-
päevaringselt nii eesti-kui ka vene keeles. 
Inglisekeelset nõustamist osutatakse iga 
päev kella 15.00 kuni 17.00 Vajadusel suu-
natakse Teid edasi hädaabi numbrile 112. 

 a APTEEGID tohivad aktsepteerida ka 
Ukrainas väljastatud paberretsepte, v.a 
narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite 
puhul. Apteekri jaoks peab olema ühe-
selt arusaadav, milline ravim on inimesele 
määratud.

 a PSÜHHOLOOGILIST TUGE saate kriisitoe 
telefonilt 116 006 (+372 6147 393) Saate ves-
telda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. 
Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

 a PEREARSTIABI/ÜLDARSTIABI 
Perearstikeskused osutavad üldarstiabi 
kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saami-
seks ei pea Te kuuluma perearstinimistusse. 
Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi 
vastavalt vajadusele ning suunavad pat-
siendi edasi eriarsti juurde täiendavateks 
uuringuteks või vajalikeks protseduurideks.

Eesti tervishoiusüsteemis on tervisemurega 
inimese esimeseks kontaktiks tema perearst 
või pereõde. Perearst koostöös pereõega 
diagnoosib ja ravib enamikku haigusi. Igal 
ravikindlustatul on oma perearst. Igal Eesti 
kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibi-
val välismaalasel on õigus registreeruda 
perearsti nimistusse ja vahetada perearsti 
avalduse alusel. 
Lisainfo: www.terviseamet.ee/ukraina

 a ERIARSTIABI 
Tervisemurega tuleb esmalt pöörduda pe-
rearsti poole, kes koostöös pereõega diag-
noosib ja ravib enamikku haigusi. Perearst 
hindab, kas ja kuidas saab ravis kaasa aidata 
eriarst. Samuti saavad perearstid paljudel 
erialadel kasutada e-konsultatsiooni tee-
nust, mis võimaldab kiirelt konsulteerida 
eriarstiga ning täpsustada eriarstile suu-
namise vajadust. 

Eriarsti juurde saadetakse inimene siis, kui 
tema tervisemure vajab perearsti hinnan-
gul kitsama erialaspetsialisti sekkumist. 
Eriarstiabi vajajad pannakse ravijärjekorda 
nende tervishoiuprobleemi tõsiduse järgi. 
Inimene peab saama vajaliku arstiabi sel-
lise aja jooksul, mil tema tervislik seisund 
oluliselt ei halvene. 

Kindlustatul on õigus valida sobiv eriarst 
ning vastuvõtuaeg ükskõik millises ra-
viasutuses, kellel on haigekassaga leping. 
Lepingupartnerid teenindavad kõiki haige-
kassa kindlustatuid olenemata kindlustatu 
elukohast. 

Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja 
nõue. Saatekirja saamiseks tuleb esmalt 
pöörduda perearsti poole. Ilma saatekir-
jata saab pöörduda silmaarsti ning naha- 
ja suguhaiguste arsti, günekoloogi ning 
psühhiaatri juurde.  

Loe eriarstiabi kohta lähemalt: 
www.haigekassa.ee/eriarstiabi


