PATSIENTIDE ESINDUSORGANISATSIOONIDE ARVAMUS
TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE ETTEPANEKU KOHTA
Organisatsiooni või ühenduse
nimi
Postiaadress
E-posti aadress
Kontaktisiku ees- ja
perekonnanimi ning
kontaktandmed (e-posti aadress
ja kontakttelefon)
Kas Teie esindatav
organisatsioon või selle liikmed
on saanud viimase kahe aasta
jooksul tasu või toetuseid,
uurimisgrante, stipendiume jms
äriettevõttelt või mõnelt muult
organisatsioonilt, kellel on huvi
käsitletava taotluse vastu? Palun
teatage ka kõigist tulevast tööd
puudutavatest tegevustest.

Eesti Tsöliaakia Selts
79514 Rapla, Salu 11
aive@tsoliaakia.ee
Aive Antson
Tel 5518 448
aive@tsoliaakia.ee
[„Jah“ korral loetlege kõik seotud ettevõtted ja organisatsioonid,
omandatud väärtpaberid jms]
Ei

Järgnevatele küsimustele vastamisel palume lähtuda eelkõige patsientide reaalsetest
kogemustest. Kui seisukohad põhinevad teaduslikel kirjandusallikatel või muudel
publitseeritud dokumentidel, siis tuua viide vastavale allikale ja edastada selle veebilink
või täisteksti koopia.
Kommenteeritava teenuse/ravimi nimi: Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või
herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamisel
Teenuse/ravimi näidustus: Hetkel ei ole Eestis välja töötatud süsteemi, mille kohaselt tsöliaakia
ja nahatsöliaakiaga patsiendid saaksid toitumisterapeudi nõustamist.
Palun kirjeldage, kuidas vormil toodud informatsioon patsientide ja/või nende hooldajate
kogemuste kohta on kogutud?
Informatsioon on kogutud Eesti Tsöliaakia Seltsis nii suuliselt kui kirjalikult.
Nimetage tähtsuse järjekorras olulisemad patsiendi kõnealuse haigusseisundiga seotud
igapäevaelu mõjutavad sümptomid: Gluteenivaba dieet mõjutab väga tugevalt inimese
toitumist ning oluliste teraviljade kõrvaldamisega toidust ei tea inimene enam, kas ta saab
toidust kõiki vajalikke toitaineid vajalikus koguses.

Kui hästi on patsiendi seisund kontrollitav praegu Eestis kättesaadavate ravivõimalustega?
Millises osas on Teie hinnangul hetkel eelkõige arenguruumi? Tsöliaakiahaigetele on
toitumisterapeutide visiitide süsteem täielikult välja arendamata.

Kas antud teenus/ravim parandab patsiendi elukvaliteeti ja/või vähendab tema
hooldamisvajadust (toimetulek igapäevaeluga, töövõime, sotsiaalsus)? Kui jah, siis kuidas?
Antud teenus parandab tsöliaakiahaige elukvaliteeti, sest toitumisterapeudi visiidil saab
tsöliaakiahaige teadlikuks tasakaalustatud gluteenivabast toitumisest.

Milline mõju on antud teenuse/ravimi kasutamisel patsiendi perekonnale ja/või hooldajale?
Terve pereliige toob rõõmu ja kasu tervele perele.

Kas antud teenuse/ravimi kasutamisega võib võrreldes praeguse standardraviga kaasneda
puuduseid (nt kõrvaltoimed, kasutamise/manustamise keerukus, rahaline mõju patsiendile
ja/või hooldajale)? Kui jah, siis milliseid? Ei ole kõrvalmõjusid.

Kas on patsientide gruppe, kes saaksid antud teenuse/ravimi kasutamisest võrreldes teistega
enam kasu (väikelapsed, vanurid jne)? Palun põhjendage. Toitumisterapeutide visiite vajavad
kõik tsöliaakiahaited - sünnist surmani.

Kokkuvõte esitatud arvamuse põhipunktidest (maksimaalselt 200 sõna):
Tsöliaakia on krooniline peensoole haigus, mille puhul on keelatud nisu, rukis ja oder ning
nende teraviljadega ristsaastunud teised teraviljad. Tsöliaakiahaige ainus ravim on toit, kuna
dieedi mittepidamisel kahjustub meie peensool, mis toob kaasa väga erinevaid tervisehädasid.
Teraviljatoodete menüüst välja jätmine aga võib põhjustada väga erinevate toitainete
puuduseid. Ka ei ole tsöliaakiahaigetel teadmisi, kuidas toituda tasakaalustatult gluteenivabalt.
Ebateadlik toitumine toob kaasa aga erinevaid tervisehädasid.

Palume ühe tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepaneku kohta esitada organisatsiooni
ühine taotlus, mis esindab koondatult organisatsiooni ühiseid seisukohti.
Täidetud vormi palume saata aadressil info@haigekassa.ee

