
                               HINNAKIRI HIND

Kindlustamata patsiendi vastuvõtt  (lisanduvad vajalike analüüside hinnad) 22 eurot
Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 10 eurot
Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt 11.50 eurot
Kindlustamata patsiendi korduvretsepti väljastamine 5 eurot
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 25 eurot
Koduvisiit kindlustatud patsiendile 5 eurot
Vältimatu abi kindlustamata isikutele on TASUTA
(koduvisiidi tasust on vabastatud lapsed ja rasedad)

Tõendid
Mootorsõidukijuhi tervisetõend 30 eurot
Enne visiidile tulekut täita tervisedeklaratsioon www.digilugu.ee

Relvaloa taotleja tervisetõend 15 eurot
Tõend abipolitseinikule, vabatahtlikule päästjale 15 eurot
Kindlustusdokumentide vormistamine (lisanduvad vajalike analüüside hinnad) 15 eurot
Tõend välisriiki tööle või õppima asujale (lisanduvad vajalike analüüside hinnad) 15 eurot
Tõend Kaitseliitu, ujulasse, laagrisse, kooli, mujale (lisanduvad vajalike analüüside hinnad) 5 eurot
Kaitseväe tervisetõend TASUTA
Inglisekeelne SARS-CoV-2 viiruse läbipõdemise tõend 25 eurot
Muu tõend (eesti keeles) 15 eurot
Muu tõend (inglise keeles, vene keeles) 25 eurot

Esmane tõend tööleasumisel või tööandja poolt suunatud tervisetõendite hinnakiri:

Tõendi väljastamine ning röntgenuuring kopsudest (õpetajad, klienditeenindajad) 15 eurot
Tõendi väljastamine ning uuring salmonella+shigella suhtes 25 eurot
Tõendi väljastamine ning uuring kampülobakteri suhtes 25 eurot

Tõendi väljastamine ning uuring salmonella, shigella, kampülobakteri suhtes (toidukäitlejad)
40 eurot

Tõendi väljastamine ning uuring salmonella, kampülobakteri suhtes + kopsuröntgen (loomapidajad)
47 eurot

Tõendi väljastamine ning uuring salmonella, shigella, kampülobakteri suhtes + kopsuröntgen 
(toidukäitlejad - klienditeenindajad)

56 eurot

Sünnimärgi fotograafiline uuring (dermtest):

- patsiendi vastuvõtt ja esimese neevuse hindamine 40 eurot
- iga järgneva neevuse hindamine samal vastuvõtul 15 eurot

Kinesioteipimine: 
- üks piirkond 15 eurot
- iga järgnev piirkond 10 eurot

Vaktsineerimine:
Gripi vastane vaktsineerimine 12 eurot
Üld- ja erihoolekande teenusel olevad inimesed, üle 60-aastased, rasedad, kuni 7-aastased lapsed ning gripi riskirühma kuuluvad alaealised- 
gripivaktsiin TASUTA (kättesaadav al. oktoobri keskpaigast) 

Nina kaudu manustatav laste gripivaktsiin Fluenz Tetra (2-18 aastastele) 25 eurot

Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (alates 16) 30 eurot
Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine lapsele (1a-15a) 28 eurot
Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine täiskasvanutele TASUTA

Apteegist ostetud vaktsiiniga vaktsineerimise teenus perearstikeskuses (ühe inimese kohta) 3 eurot
SARS-CoV-2 viiruse antikehade määramine 15 eurot

Muu teenus:
Printimisteenus- esimesed 20lk TASUTA, al. 21. leheküljest rakendub teenustasu 0,19 eur/ lk

Patsiendi omal soovil tehtud analüüside eest tasub patsient ise vastavalt Eesti 
Haigekassa hinnakirjale.

Hinnakiri kehtib alates 24.01.2022


