EESTI
HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE
TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Eesti Perearstide Selts
Organisatsiooni või ühenduse
nimi
Postiaadress
Puusepa 1a, Tartu
Telefoni- ja faksinumber
5215233
E-posti aadress
juhatus@perearstiselts.ee
Kontaktisiku ees- ja
Le.Vallikivi@gmail.com
perekonnanimi ning
kontaktandmed

LOETELU

MUUTMISE

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
Lisada perearsti uuringufondi: Lapse aju ultraheliuuring ,
Raseduse ultraheliuuring, Loote ultraheliuuring dopleriga,
Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli
all, Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all ,
Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine,
Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi
perifeersete
harude
blokaad
või
epiduraalblokaad
,
Spiroergomeetria
,
Kardiotokograafiline non-stress-test
,
Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest , Keha rasva- ja
veesisalduse
uuring
bioelektrilise
takistuse
meetodil,
Jalaravikabineti vastuvõtt I, II ja III astme kahjustusega
diabeetikule,
Sääre-õlavarre
(ABI)
indeksi
määramine,
Füsioteraapia kodus , Torketest allergeeniga, Nahasisene test
allergeeniga, Provokatsioonitest, Aplikatsioonitest allergeenidega ,
Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki) ,
Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial, Endoskoopiline
polüpektoomia (kuni 5 polüüpi) , Anaalvaariksite endoskoopiline
ligeerimine
Lisada uuringufondi ja eemaldada pearahasiseste uuringute
nimekirjast: erütrotsüütide settekiiruse uuring, hemogrammid,
Tegevusfond: Kateeterdamine, Püsikateetri paigaldamine ,
epitsüstostoomi paigaldus, Plastikakirurgilise haige (sh
põletushaige) sidumine (ambulatoorne)
Teraapiafond: Isiksuse uuring, kognitiivse funktsiooni uuring

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

Hinnad kulupõhiselt korrigeerida järgnevatel teenustel: Biopsia
võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) , Diagnostilisel või ravi
eesmärgil elundi/õõne punktsioon, Günekoloogiline läbivaatus
koos preparaadi võtmisega
Lisada uuringufondi: 7940, 7947, 7969, 7890, 7894, 6260, 6262,
6307, 6335, 6336, 6360, 7043-704, 6117, 7060, 7502-7504, 7509,
7552, 7587, 7569, 7590, 66124, 66403 -66405
Lisada uuringufondi ja eemaldada pearahasiseste uuringute
nimekirjast: 66200, 66201, 66202
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Tegevusfond: 7159, 7160, 7162, 7139
Teraapiafond:7615, 7616
Hindade korrektsioon:7004, 7005, 7359
2.3. Kohaldamise tingimus(ed) 2.4. Ettepaneku eesmärk
Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada) kaasajastada perearsti uuringu ja ravivõimalusi
2.5. Peatükk loetelus, kus
Üldarstiabi
teenus peaks sisalduma
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;
Esmatasandil põhifunktsioone toetavate uuringute, analüüside ja interventsoonide
laiendamine vastavalt patsiendi vajadustele ning vajadus suunata kõrgemasse etappi ainult
esmatasandil adekvaatselt uuritud ja käsitletud patsiendid
3.2. teenuse tõenduspõhisus avaldatud kliiniliste uuringute alusel taotletud näidustuste lõikes;
tõestatud läbi HK teenuste nimekirja lisandumise, ei vaja ületõestamist
3.3. teenuse sisaldumine punktis 3.1 esitatud näidustustel Euroopa riikides aktsepteeritud
ravijuhistes;
jah
3.4. teenuse osutamise kogemus maailmapraktikas ja Eestis punktis 3.1 esitatud näidustuste
lõikes;
1

Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
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- 2 ning 8.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja
kohta, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise
kohta.
6
Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise
kohta.
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jah
3.5. Meditsiinilise tõenduspõhisuse võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate
alternatiivsete tervishoiuteenuste, ravimite jm,
3.6. teenuse seos kehtiva loeteluga, sh uue teenuse asendav ja täiendav mõju kehtivale
loetelule
Olemasolevas loetelus olemas, kuid siiani kasutusek ainult eriarstiabis
3.7. teenuse seos erinevate erialade ja teenuse tüüpidega;
4. Teenusest saadav tulemus ja kõrvaltoimed
4.1. teenuse oodatavad ravitulemused ning nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiividega
(ravi tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline prognoos):
Eriarstiabiga võrreldav
4.2. teenuse kõrvaltoimed ja tüsistused, nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiivide
kõrvaltoimetega:
Eriarstiabiga võrreldavad

4.3.

punktis 4.2. ja 3.5 esitatud kõrvaltoimete ja tüsistuste ravi kirjeldus (kasutatavad
tervishoiuteenused ja/või ravimid (k.a ambulatoorsed ravimid));
Eriarstiabiga võrreldavad
4.4. 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
Eriarstiabiga võrreldavad
4.5. teenuse võimalik väär-, ala- ja liigkasutamine; teenuse optimaalse ja ohutu kasutamise
tagamiseks teenusele kohaldamise tingimuste seadmise vajalikkus;
Eriarstiabiga võrreldavad
4.6. patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele;
Eriarstiabiga võrreldav
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:
Patsientide arv jääb samaks, kuid muutub teenuse osutamise tasand
5.2. teenuse mahu prognoos ühe aasta kohta 4 järgneva aasta kohta näidustuste lõikes:
Patsientide arv jääb samaks, kuid muutub teenuse osutamise tasand
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;
Sama, mis praegu
6.3. teenuse osutamise kirjeldus tegevuste lõikes;
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Sama, mis praegu
7. Nõuded teenuse osutajale
7.1. teenuse osutaja (regionaalhaigla, keskhaigla, üldhaigla, perearst, vm);
Perearstikeskus või esmatasandi tervisekeskus
7.2. infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu
vajadus;
7.3. personali (täiendava) väljaõppe vajadus;
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;
Teenuste nihe esmatasandile võimaldab säästa resurssi praegu antud teenustega kaasuvate eriarstiabi
visiitide arvelt
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;
Teenuste parem kättesaadavus esmatasandil võimaldab lühendada töövõimetuslehel olemise aega,
mis praegu kkulub spetsialisti järjekorras oodates, et antud teenuse osutamine võimalikuks saaks
8.4. patsiendi poolt tehtavad kulutused võrreldes alternatiivsete teenuste korral tehtavate
kuludega eriarsti visiiditasu säästmine
9. Omaosalus
9.1. hinnang patsientide valmisolekule tasuda ise teenuse eest osaliselt või täielikult
omaosalus ei ole vajalik
10. Esitamise kuupäev
11. Esitaja nimi ja allkiri

31.12.15
Le Vallikivi

12. Kasutatud kirjandus: Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu
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