Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika,
Teenuse nimetus
ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir,
500 mg (202R).
Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika,
ennetav ravi ja ravi toimeainega
valgantsikloviir, 450 mg (203R).
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Taotluse number
2014.a muudeti koodiga 202R tähistatud teenuse „Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe
päeva raviannus“ piirhinda 700 mg-selt annuselt 500 mg-sele annusele ehk ühe viaali hinnale
vastavaks ning koodiga 203R tähistatud teenuse „Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi,
ühe päeva raviannus“ piirhinda 900 mg-selt annuselt 450 mg-sele annusele ehk ühe tableti
hinnale vastavaks. Muudatus oli vajalik, kuna erinevate elundisiirikuga patsientide
ravimiannus on erinev ning sellised annused võimaldavad teenuseid paremini vastavalt
patsiendi tegelikule ravivajadusele raviarvele märkida. Muudatus oli algatatud Eesti
Haigekassa poolt ning kooskõlastatud Eesti Nefroloogide Seltsi ja Eesti Kudede ja Organite
Transplantatsiooni Ühinguga.
2014.a jaanuaris teavitas Eesti Hematoloogide Selts haigekassat sellest, et mõningatel
juhtudel kasutatakse valgantsikloviiri ka tsütomegaloviirusinfektsiooni raviks, mistõttu oleks
olnud vajalik muuta ka teeuste nimetusi. Lisaks on ekslikud kehtivad teenuste nimetused kuna
500mg gantsikloviiri või 450 mg valgantsikloviiri ei ole ühe ravipäeva annused. Eeltoodud
põhjusel jätkab haigekassa 2014.a Eesti Nefroloogide Seltsi, Eesti Kudede ja Organite
Transplantatsiooni Ühingu ning Eesti Hematoloogide Seltsiga teenuste 202R ja 203R
kaasajastamist.
1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus.
Teenusel 202R kehtib 2014.a piirhind 41,25 eurot ja teenusel 203R 24,99 eurot.
2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega.
2.1. Teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega.
Alternatiivsed teenused käesolevalt puuduvad.
2.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused.
Patsienti poolt tehtavad kulutused puuduvad.
2.3. Tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega.
Alternatiivsed teenused puuduvad. Esitatud on taotlus toimeaine foskarnet lisamiseks
tervishoiuteenuste loetellu tingimusel, et ravi valgantsikloviiri ja gantsikloviiriga on
ebaõnnestunud või vastunäidustatud.
2.4. Kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta.
Kulutõhususe hinnangut ei ole teostatud, kuna taotluse sisuks on teenuste nimetuse
muutmine ning rakendustingimuste kohaldamine.
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3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas
tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste
eelarvele.
Tabel 1. CMV profülaktikas ja ravis kasutatavate preparaatide hinnavõrdlus.
Toimeaine
Esmane
Raviannuse
Säilitusravi/
Säilitusravi
raviannus
maksumus
profülaktiline
maksumus
(eur)
annus
(eur)
valgantikloviir 900 mg
99,96
900 mg 1xpäevas 49,98
2xpäevas
gantsikloviir
5mg/kg
57,75
5mg/kg
28,88
2xpäevas*
1xpäevas*
* 70 kg kehakaaluga patsient
2013.a kasutati teenust 202R 64 patsiendi raviks keskmiselt 37 korda patsiendi kohta ning
teenust 203R 47 patsiendi raviks keskmiselt 58 korda patsiendi kohta. Teenuse 202R kulu
oli 127 800 eurot ning 203R kulu 133 152 eurot.
Teenuste nimemuudatus ei too kaasa lisakulu.
4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele
ja seos teiste erialadega.
Teenus on seotud erinevate erialaga. Kõige enam on teenust kasutatud erinevate haiglate
nefroloogia, kirurgia, hematoloogia ja pediaatria erialadel.
5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud.
Teenuste väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.
6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste.
Teenuste 202R ja 203R puhul on vajalik kehtestada järgmine rakendustingimus: Koodidega
202R ja 203R tähistatud ravimit on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga, mis
vastab patsiendile manustatud ravimi annusele.
7. Kokkuvõte
Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:
Vastus
Selgitused
Kehtivad teenuse nimed:
Teenuse nimetus Tsütomegaloviirusinfektsiooni
profülaktika, ennetav ravi ja ravi
Tsütomegaloviirusinfektsiooni
toimeainega gantsikloviir, 500 mg
ravi, ühe päeva raviannus
(202R). Tsütomegaloviirusinfektsiooni (202R).
profülaktika, ennetav ravi ja ravi
Tsütomegaloviirusinfektsiooni
toimeainega valgantsikloviir, 450 mg
ennetav ravi, ühe päeva
(203R).
raviannus (203R)
Ettepaneku esitajaEesti Haigekassa
Teenuse
alternatiivid
Kulutõhusus

Puuduvad
Ei ole arvutatud
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Omaosalus
Vajadus

Puudub
2013. a vajasid teenusega 202R ravi 64
patsienti ning teenusega 203R 47
patsienti

Teenuse piirhind Ei muutu
Koodidega 202R ja 203R tähistatud
Kohaldamise
ravimit on lubatud kodeerida ühele
tingimused
raviarvele koefitsiendiga, mis vastab
patsiendile manustatud ravimi annusele.
Teenuste nime muutmine ei too kaasa
Muudatusest
tulenev lisakulu lisakulu
ravikindlustuse
eelarvele aastas
kokku
Lühikokkuvõte Muudetakse teenuste 202R ja 203R,
hinnatava teenuse lisades profülaktilise ravi näidustus ning
asendades ühe ravipäeva maksumus
kohta
kindlate milligrammidega, mille põhjal
teenuste piirhinnad on arvutatud.
Muudatus oli vajalik, kuna erinevate
elundisiirikuga patsientide ravimiannus
on erinev ning sellised annused
võimaldavad teenuseid paremini vastavalt
patsiendi tegelikule ravivajadusele
raviarvele märkida.
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