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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

1.1. Ülevaade taotluse sisust 
Taotluse eesmärgiks on kehtestada tervishoiuteenuste loetelus uus teenus, mis kirjeldaks arsti ja 
õe tegevust verekomponentide ülekande juures. 

1.2. Taotletav teenus 
Taotletav teenus hõlmab erütrotsüütide suspensiooni, trombotsüütide kontsentraadi, värskelt 
külmutatud plasma või krüopetsipitaadi ülekandega seotud tegevusi raviasutuse osakonnas 
(statsionaarne või päevaravi).  

1.3. Alternatiiv 
Teenusel puudub alternatiiv. 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Ühe verekomponentide ülekande doosi kohta on arvestatud teenuse kuluks 8,68 eurot, mis katab 
arsti tööaega (10 minutit), õe tööaega (25 minutit) ning transfusioonisüsteemi pumbale Space 
Infusomat. 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud  

Kulutõhususe hindamine ei ole kohaldatav. 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Kulutõhususe hindamine ei ole kohaldatav. Vajalik on läbi viia hõiveanalüüs, hindamaks kuidas 
taotluses nimetatud ressursid seni tervishoiuteenuse osutajate tegevustes jaotuvad. 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 
4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasi põhjal on taotletava teenuse mõju ravikindlustuse 
eelarvele 677 864,6 eurot aastas. 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 
Teenuse lisamisel tervishoiuteenuste loetellu patsiendipoolsed lisakulutused puuduksid. 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 
Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus on ebatõenäoline 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 
tagamiseks 

Teenuse lisamisel tervishoiuteenuste loetellu on vajalik täpsustada teenuste koode, millega koos 
antud teenust võib osutada. 

5. Kokkuvõte 



Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 
Teenuse nimetus Verekomponentide ülekanne       

Ettepaneku esitaja Eesti Hematoloogide Selts       

Teenuse alternatiivid ei  

Kulutõhusus  Ei ole kohaldatav. Vajalik on läbi viia 
hõiveanalüüs, hindamaks 
kuidas taotluses nimetatud 
ressursid seni 
tervishoiuteenuse 
osutajate tegevustes 
jaotuvad. 

Omaosalus ei       

Vajadus patsientide arv Eestis  

teenuse osutamise kordade arv aastas 
kokku 

78095 

Teenuse piirhind 8,68 eurot       

Kohaldamise tingimused jah Teenuse lisamisel 
tervishoiuteenuste loetellu 
on vajalik täpsustada 
teenuste koode, millega 
koos antud teenust võib 
osutada. 

Muudatusest tulenev lisakulu 
ravikindlustuse eelarvele aastas 
kokku 

677 864,6 eurot aastas.       

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 
kohta  
 
 

Taotletav teenus hõlmab 
verekomponentide ülekandega seotud 
ressursikulude tasustamist. 

      

 
6. Kasutatud kirjandus 

 


