Juhend psühhiaatri hinnangule
Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja
kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.
Riigieelarvest ei rahastata erihoolekandeteenuse, välja arvatud kohtumääruse alusel ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist :
1) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole
dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret;
2) isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.

Erihoolekandeteenustele õigustatud isikud ja erihoolekandeteenustele esitatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalhoolekande
seadusega.
Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenusteks on:
1) igapäevaelu toetamise teenus (IT)
2) töötamise toetamise teenus (TT)
3) toetatud elamise teenus (TE)
4) kogukonnas elamise teenus (KE)
5) ööpäevaringne erihooldusteenus sh ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule, sügava liitpuudega isikule ja
kohtumääruse alusel teenusele paigutatud isikule.

IT, TT, TE ja KE teenused on toetavad erihoolekandeteenused, kuna isik ei vaja toetust ja juhendamist ööpäevaringselt.
Erihoolekandeteenustele v.a kohtumäärusega teenusele suunatakse isikud alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse isikud alates
16. eluaastast.
Teenusele suunamine
Toetavatele erihoolekandeteenustele saab isiku suunata nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel. Ööpäevaringsele
erihooldusteenusele v.a kohtumäärusega teenusele saab üksnes rehabilitatsiooniplaani alusel, kus on täpsustatud isiku vajadus
vastavalt sihtgrupile.
Kui isik soovib saada suunamist erihoolekandeteenusele, esitab ta taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks
Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale. Pärast taotluse esitamist hindab juhtumikorraldaja isiku
erihoolekandeteenuse vajaduse, võttes aluseks psühhiaatri hinnangu või isiku rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.
Hinnangu täitmine

Psühhiaatri hinnang koosneb kolmest osast. Hinnang on mõeldud täitmiseks psühhiaatrile, kellel kindlasti palume täita hinnang u kaks
esimest osa. Kolmanda osa täitmine on soovituslik, kuid kindlasti väga vajalik selleks, et isikule saaks osutada eesmärgistatud
teenust.
I
osas palume nimetada isiku üldandmed ning isiku kõik diagnoosid. Diagnooside märkimine on lubatud vastavalt
sotsiaalhoolekande seaduse § 90 lg 2, § 93 lg 2, § 96 lg 2, § 97 lg 2 ning see on vajalik sihtgrupi määramiseks teenuseosuta ja
leidmisel. Igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja kogukonnas elamise teenust osutatakse eraldi
psüühikahäirega ja vaimse alaarenguga isikutele, lisaks on teenuseosutajal oluline teada isiku haigusest tulenevaid piirangu id.
II
osas palume teada, missugust erihoolekandeteenust Teie arvates isik vajab. Teenuste lühikirjeldused selgitavad erinevate
teenuste eesmärke, tegevusi ja mahtu. IT, TT ja TE teenust võib osutada isikule omavahel kombineerides kahe või kolmekaupa. KE
teenust võib osutada koos TT teenusega. Kõiki toetavaid erihoolekandeteenuseid osutatakse teenuseosutaja pinnal, kuid
igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust võib isik saada ka oma kodus.
III
osas hinnatakse isiku toimetulekut. Palume märkida valdkonnad, milles isik Teie arvates vajab toetamist ja juhendamist,
samuti lisada isiku praegune abistaja tema olemasolul.

Psühhiaatri hinnangu võib isik esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale või kokkuleppel isikuga saadab psühhiaater
hinnangu Sotsiaalkindlustusametile krüpteeritult e-posti aadressile: parnu.ekspertiis@sotsiaalkindlustusamet.ee. Krüpteerimisel
palume kasutada asutuse sertifikaati Sotsiaalkindlustusamet 1.
Juhtumikorraldajate kontaktid on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/juhtumikorraldajate-kontaktandmed-2/
Täname Teid antud hinnangu eest!
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