TEENUSTE EEST TASUMISE KORD
Ravi finantseerimine Eesti Haigekassa poolt:
Alates 01.10.2018 on Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ Eesti Haigekassa lepingupartner Harju maakonnas pulmonoloogia,
neuroloogia ja gastroenteroloogia erialal.
Vajalik on eriarstile suunav saatekiri.
Haigekassa poolt tasutud teenuste puhul kehtib patsientidele visiiditasu 5 eurot (Ravikindlustuse seadus § 72 lg 1).
Visiiditasu ei võeta (RaKS § 72 lg 5):
a) rasedatelt (rasedakaardi esitamisel)
b) alla kahe aastastelt lastelt

Ravi finantseerimine patsiendi poolt:
Kui patsient pöördub tasulise teenuse vastuvõtule, tasub patsient osutatud teenuste eest vastavalt Pea- Ja
Kaelakirurgia OÜ kehtivale hinnakirjale. Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ'l on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirjadega saab
tutvuda kliinikute registratuurides ja kodulehel.
Ravi täpsem maksumus kujuneb pärast arsti konsultatsiooni. Hinnakalkulatsioon ei pruugi olla lõplik, kuna ravitöö
käigus võib ilmneda täiendavate ravitööde vajadus.
Raviteenuse eest tasumiseks on Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ erinevad võimalused:
- sularaha
- kaardimakse
- järelmaks (koostööpartneriks on LHV).
Täpsemat informatsiooni maksmise võimaluste kohta saab küsida registratuurist või kirjutades e-maili aadressidele:
tallinn@4kliinik.ee, tartu@4kliinik.ee.

Registratuurides on müügil ka kinkekaardid.
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Kui patsient tühistab oma visiidi vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu
kokkulepitud ajal visiidile, on Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ-l õigus nõuda patsiendilt tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Etteteatamine annab võimaluse teistele patsientidele ja lühendab ravijärjekordi.
Eritingimused operatsiooniosakonnas
Päevakirurgia osakonnas toimub üldanesteesias teostatavatele operatsioonidele broneerimine ettemaksuarve
alusel. Broneeringu kinnitab 50% ettemaks arve suurusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.
Kui patsient soovib operatsioonist loobuda, siis on patsiendil võimalik paluda makstud summa tagasi kui on kliinikut
teavitanud vähemalt 14 päeva enne operatsiooni toimumise päeva. Operatsioonist loobumise ja raha tagastamise
palve tuleb esitada kirjalikus vormis aadressile tallinn@4kliinik.ee.
Eritingimused uneuuringute puhul
Uneuuringu kinnitab 70 euro suurune ettemaks. Ettemaksu on võimalik kasutada ainult uneuuringutel ja tasutud
ettemaks ei kuulu tagastamisele.

Kinnitatud 01.10.2018
Vallo Veering
Juhatuse esimees
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