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Allpool Eesti Haiglaapteekrite Seltsi vastused koos lisaandmetega Eesti Haigekassa poolt esitatud
küsimustele seoses taotluse nr 1136 „Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite
manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis“:
1) Kirjeldatud tegevused hõlmavad lisaks kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite
lahustamisele ka bisfosfonaate.
2) Kulu arvutamise aluseks on võetud 3 haigla – SA PERH, SA TÜK ja AS ITK
lahustamiseks kuluvate tarvikute keskmine kulu. Iga haigla monitooris oma tarvikute
kulu, arvutades keskmise kulu ühe lahustamise kohta. Esitatud summa – 10,07 – on
kõrgeim monitoorimise tulemusena saadud ühe lahustamise hind. Kulu moodustavad
taotluse punktis 3 toodud tarvikud, mis sõltuvalt haiglast ja kasutusel olevatest
seadmetest (nt. isolaator vs. bioohutuskapp) võivad erineda. Tarvikute hinnad ja aastane
kulu on haiglate kaupa toodud antud kirjale lisatud manuses „Lisa 1“. Meile teadaolevalt
hetkel lahustamisega seotud kulusid Eesti Haigekassa eraldi ega ka mõne teenuse sees ei
kompenseeri. Haiglad katavad kulud oma eelarvelistest vahenditest.
3) Mitme toimeaine lahustamist samas vehiiklis käsitleme ühe lahustamisena. Üldjuhul
mitut erinevat keemiaravimit samas vehiiklis ei lahustata, kuid kui lahusesse võib lisada
keemiaravi kõrvaltoimeid vähendava raviaine, siis käsitleme seda ühe lahustamisena. (nt.
levofoliinhappe või mesna lisamine samasse infusiooni koos tsütostaatikumiga).
4) Teenus hõlmab Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu lisa 15 järgmiseid koode:
234R, 305R – 309R, 313R – 321R, 218R, 209R, 323R – 327R, 343R, 345R – 346R,
348R – 353R, 361R – 362R, 365R, 370R, 371R, 372R, 373R – 384R, 386R – 387R,
390R – 393R, 400R – 403R, 440R, 205R, 486R, 217R, 206R. Koodi rakendatakse
nimetatud koodides sisalduvatele ravimitele iga patsiendipõhise ravimi valmistamisel ( 1
manustatav ravim = 1 ravimi lahustamine). Kõik haiglad ei pruugi osutada kõiki loetelus
toodud teenuseid.
5) Haiglaapteekides valmistatakse manustamiseks ette kõiki tsütostaatikume ja bioloogilisi
ravimeid, mille järele on vajadus. Käideldakse ka neid ravimeid, mis ei ole Eesti
Haigekassa Tervsihoiuteenuste loetelus, kuid on nt. kompenseeritud patsiendiprogrammi
raames või on arstliku konsiiliumiga patsiendile määratud. (nt. pembrolizumab,
bendamustiin, trastuzumabemtansiin jt) . Proportsioone ja sellest tulenevalt selliste
ravimite mahtu on raske öelda, kuna raviotsus ja ravimi valik sõltub konkreetsest
juhtumist.
6) Küsitud kulud on toodud manuses „Lisa 1 EHAS“
7) „Lisa 1 EHAS“ toodud kulud on eristatavad üldistest haiglaapteegi kuludest.
Kirjale on lisatud dokument „Lisa 1 EHAS“
Täpsustavate lisaküsimuste korral olen meelsasti valmis neile vastama.
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