EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse nimi

MTÜ Eesti Perearstide Selts

Postiaadress

Puusepa 1a, Tartu 50406

Telefoni- ja faksinumber

Tel/fax 7319213

E-posti aadress

EPS president: diana@tohter.ee

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed

Le Vallikivi
Le.Vallikivi@gmail.com, tel 5215233

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine
2.1. Teenuse nimetus
kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus
koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne
väljutamine, emakakaela laiendamine

2.2. Teenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral

3063,3064, 3065, 3066, 7352 , 7358

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)

Seoses normaalraseduse jälgimise teenuse liikumisega tegevusfondi ning
teiste günekoloogilisteks tegevuseks vajalike tarvikute, seadmete ja üle
üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete puudumisega kulumudelist
muuta HK hinnakirja koodide maksumust ning täiendada ka
komplekshindade portfelli tööjõukuluga vastavalt ENSi raseduse
jälgimise juhendile 11 täiendava visiidiga raseduse jälgimise kestel.
Praegu katab komplekshind ainult juhendi alusel ette nähtud analüüside
hinna, visiitide hind (mis on võrreldes mitteraseda samaealise
kontingendiga ca 6x suurem) ei ole komlekshinnas kajastatud. Raseduse
jälgimine kuulub al. 01.01. 2014 ka pearahaväliselt rahastatud teenuste
hulka, mistõttu sellega seotud visiidid pearahas ei kajastu, samas kui
kuluefektiivsuse huvides on mõistlik stimuleerida antud teenuse osutamist
esmatasandil, seda eriti tervisekeskuste laiendatud esmatasandi teenuse
võtmes.

2.4. Ettepaneku eesmärk

Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2

1

Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda
ei ole võimalik/vajalik täita.
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2.5. Peatükk loetelus, kus teenus
peaks sisalduma

Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada)
Üldarstiabi
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

3.Tõenduspõhisus ja näidustused
3.1. teenuse osutamise meditsiinilised näidustused ja vajadus teenuse osutamiseks
Raseduse jälgimine ja günekoloogiline abi esmatasandil
3.2. teenuse tõenduspõhisus avaldatud kliiniliste uuringute alusel taotletud näidustuste lõikes;
ENS Emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste diagnoosimise, jälgimise ja ravi

juhend:http://emakakaelajuhis.weebly.com
ENS Raseduse jälgimise juhend: http://rasedajalgimine.weebly.com

3.3. teenuse sisaldumine punktis 3.1 esitatud näidustustel Euroopa riikides aktsepteeritud

2

Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse
kirjeldusse, täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava
mittetäidetava välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib
ressursi maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 3 ning 10.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja
kohta, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise
kohta.
6
Täidetakse punktid 1-3, 7, 11 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise
kohta.
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ravijuhistes;
Jah
3.4. teenuse osutamise kogemus maailmapraktikas ja Eestis punktis 3.1 esitatud näidustuste lõikes;
Jah
3.5. Meditsiinilise tõenduspõhisuse võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete
tervishoiuteenuste, ravimite jm,
Alternatiiviks on antud teenuste osutamine kõrgemas etapis, mis on mittekuluefektiivne

3.6. teenuse seos kehtiva loeteluga, sh uue teenuse asendav ja täiendav mõju kehtivale loetelule;
Antud??teenused??on??ebaadekvaatselt??hinnastatuna??teenuste??loetelus??olemas??mis??võib??
olla??ka??üheks??põhjuseks??miks??antud??teenused??esmatasandil??nii??vähe??kasutust??leiava
d
3.7. teenuse seos erinevate erialade ja teenuse tüüpidega;
1. Teenusest saadav tulemus ja kõrvaltoimed
4.1. teenuse oodatavad ravitulemused ning nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiividega (ravi
tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline prognoos):
Arvestades??et??kõik??perearsti??kutsega??isikud??on??saanud??vastavaks??tegevuseks??väljaõppe??nin
g??et??esmatasandi??põhiteenuste??osutajate??ringi??lisandub??ka??ämmaemand??siis??ravitulemus??v
õiks??olla??võrreldav??praegusega??mis??puudutab??normaalrasedusaegset??jälgimist????günekoloogilin
e??töö??–??eriti??mis??puudutab??EKV??sõeluuringuid??võiks??muutuda??oluliselt??süstemaatilisemaks
??ja??seeläbi??efektiivsemaks??üksiti??vältida??praegust??suurt??hulka??mittepopulatsioonipõhist??habit
uaalset??skriinimist
4.2. teenuse kõrvaltoimed ja tüsistused, nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiivide kõrvaltoimetega:
Puuduvad

4.3. taotletava teenuse osutamiseks ja patsiendi edasiseks jälgimiseks vajalikud tervishoiuteenused ja
ravimid (s.h ambulatoorsed) vm ühe isiku kohta kuni vajaduse lõppemiseni ning võrdlus punktis 3.5
nimetatud alternatiividega kaasnevate teenustega;
vt??samad??tegevused??eriarstiabis
4.4. teenuse võimalik väär-, ala- ja liigkasutamine; teenuse optimaalse ja ohutu kasutamise tagamiseks
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teenusele kohaldamise tingimuste seadmise vajalikkus;
puudub
4.5. patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele;
puudub

5. Vajadus
5.1. Eestis teenust vajavate patsientide arvu hinnang (ühe aasta kohta 4 aasta lõikes), kellele on reaalselt
võimalik teenust osutada taotletud näidustuste lõikes:

Teenuse
näidustus

Patsientide
aastal t*

1
Normaalrase
duse??aegne
??jälgimine

arv Patsientide
aastal t+1

arv Patsientide
aastal t+2

arv Patsientide
aastal t+3

3

4

5

2
??????

Günekoloogil ????
ine??läbivaat
us??koos??pr
eparaadi??v
õtmisega

????

????

12500

????

????

????

arv

*t – taotluse menetlemise aastale järgnev aasta;

5.2. teenuse mahu prognoos ühe aasta kohta 4 järgneva aasta kohta näidustuste lõikes:

6. Taotletava teenuse kirjeldus
6.1. teenuse osutamiseks vajalik koht (palat, protseduuride tuba, operatsioonituba, vm);
Perearstikeskus
6.2. patsiendi ettevalmistamine ja selleks vajalikud toimingud: premedikatsioon, desinfektsioon või muu;
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6.3. teenuse osutamise kirjeldus tegevuste lõikes;
Vt??raseduse??jälgimise??juhend??Emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste diagnoosimise,
jälgimise ja ravi juhend

7. Nõuded teenuse osutajale
7.1. teenuse osutaja Esmatasandi tervisekeskus, perearstikeskus

7.2. infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu vajadus;
ei
7.3. personali (täiendava) väljaõppe vajadus;
Teataval määral, kui perearst pole olnud selles valdkonnas aastaid tegev
7.4. minimaalsed teenuse osutamise mahud kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks;
7.5. teenuse osutaja valmisoleku võimalik mõju ravi tulemustele.

8. Kulutõhusus
8.1. teenuse hind; hinna põhjendus/selgitused;
Esmatasandil??teenuse??osutamine??versus??eriarstiabis??teenuse??osutamine
8.2. teenuse osutamisega kaasnevate teenuste ja soodusravimite, mis on nimetatud p 4.4, isiku kohta kuni
vajaduse lõppemiseni esitatud kulude võrdlus alternatiivsete teenuste kuludega isiku kohta kuni
vajaduse lõppemiseni;
8.3. ajutise töövõimetuse hüvitise kulude muutus ühe raviepisoodi kohta tuginedes tõenduspõhistele
uuringutele võrreldes alternatiivsete teenustega;
8.4. patsiendi poolt tehtavad kulutused võrreldes alternatiivsete teenuste korral tehtavate kuludega

9. Omaosalus
9.1. hinnang patsientide valmisolekule tasuda ise teenuse eest osaliselt või täielikult
Omaosalust antud teenuste puhul ei peaks kohaldama
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??????????

10. Esitamise kuupäev
????
11. Esitaja nimi ja allkiri

Le??Vallikivi

12. Kasutatud kirjandus
ENS Emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste diagnoosimise, jälgimise ja ravi

juhend:http://emakakaelajuhis.weebly.com
ENS Raseduse jälgimise juhend: http://rasedajalgimine.weebly.com
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