Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
Teenuse nimetus
Taotluse number

Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi
kohaldamise tingimuste muutmine
1171

Lühikokkuvõte taotlusest
Eesti Haigekassa esitas taotluse teenuste 346R ja349R raekndustingimuste muutmiseks.
Taotluse eesmärk on tulenevalt uute suukaudsete Sclerosis multiplex-i ravimite
lisandumisest soodusravimite loetellu vaadata üle ning täiendada Eesti Haigekassa
Tervishoiuteenuste loetelus olevate Sclerosis multiplex-i bioloogilise ravi teenuste
rakendustingimusi. Hetkel ei käsitle rakendustingimused suukaudseid ravimeid, mille
foonil efekti mittesaavutamine võib samuti olla põhjenduseks tervishoiuteenuste loetellu
kuuluvate nn 3. rea ravimite kasutamiseks. Muudatus võib parandada 3. rea ravimite
kättesaadavust patsiendile.

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;
Teenuse hind ei muutu
2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega
2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse ravimiga
Pole rakendatav.
2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi kulutused ei muutu.
2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega
Pole rakendatav
2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta
Pole rakendatav
3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas
tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste
eelarvele;

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele
ja seos teiste erialadega;
Ei ole asjakohane.
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5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud
Teenuse väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.
6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste.
Tervishoiuteenuste loetelus tuleb teenuste 346R ja 349R rakendustingimustes tuleb
täiendada § 59 punkt 36 lõige 1, lisades beetainterferooni ja glatirameeratsetaadi kõrval
viite ka soodusravimite loetelusse kantud teriflunomiidile.
7. Kokkuvõte

Teenuse nimetus
Ettepaneku esitaja

Vastus
Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi
kohaldamise tingimuste muutmine
Eesti Haigekassa

Selgitused

Teenuse alternatiivid Pole rakendatav
Pole rakendatav
Kulutõhusus

Pole rakendatav
Sclerosis multiplex 3. rea raviteenuste
rakendustingimusi tuleb täiendada, kuna on
täienenud valikud 1.-2. ravireas.
Ei muutu
Teenuse piirhind
Tervishoiuteenuste loetelus tuleb teenuste
Kohaldamise
346R ja 349R rakendustingimustes tuleb
tingimused
täiendada § 59 punkt 36 lõige 1, lisades
beetainterferooni ja glatirameeratsetaadi
kõrval viite ka soodusravimite loetelusse
kantud teriflunomiidile.
Muudatusest tulenev Ei tulene lisakulu .
lisakulu
ravikindlustuse
eelarvele aastas kokku
Seoses ravivalikute täienemisega Sclerosis
Lühikokkuvõte
multiplex’i esmavaliku ravis, on vaja täiendada
hinnatava teenuse
viimase valiku ravi rakendustingimusi
kohta
tervishoiuteenuste loetelus.
Omaosalus
Vajadus
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