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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts taotleb olemasolevate tervishoiuteenuste 7508 

„Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur“, 207R „Subkutaanne 

allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord“ ja 

208R „Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks 

manustamiskord“ rakendustingimuste muutmist. 

 

Hetkel kehtivas tervishoiuteenuste loetelus teenusel 7508 rakendustingimused puuduvad, 

teenuste 207R ja 208R rakendustingimused on järgmised: 

 Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu 

maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud 

allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma. 

 Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu 

maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud 

kesk- või piirkondlikus haiglas. 

 

Antud taotluse eesmärgiks on piirata teenust osutavate arstide ringi kehtestades järgnevad 

lisatingimused: 

 Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu 

maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud 

kesk- või piirkondlikus haiglas, kui teenust osutab allergoloog-immunoloog, 

allergoloogia lisapädevusega pediaater või allergoloogia lisapädevusega sisearst. 

 Koodiga 7508 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle 

tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus 

haiglas, kui teenust osutab allergoloog-immunoloog, allergoloogia lisapädevusega 

pediaater või allergoloogia lisapädevusega sisearst. 

 

Taotleja hinnangul tagaks antud muudatus ühtlasema ravikvaliteedi ning vähendaks teenuse 

väärkasutamise tõenäosust ning sellest tulenevat riski patsientide tervisele. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Pole asjakohane 



 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud  

Pole asjakohane 

 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Pole asjakohane 

 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

Pole asjakohane 

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Teenused kuuluvad tervishoiuteenuste loetellu, patsiendi poolsed kulutused puuduvad. 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

Taotleja hinnangul esinevad hetkel kehtivate rakendustingimustega järgnevad väärkasutamise 

ohud:  

 ravi määramine ja osutamine piisavat erialast kompetentsi mitte omava spetsialisti 

poolt (eriarst, õde); 

 ravi määramine allergeenspetsiifilist ravi mitte vajavale patsiendile; 

 allergeenspetsiifiliseks raviks vale allergeenpreparaadi valik. 

 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Kaaluda rakendustingimuste täiendamist järgmiste punktidega: 

 Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu 

maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud 

kesk- või piirkondlikus haiglas, kui teenust osutab allergoloog-immunoloog, 

allergoloogia lisapädevusega pediaater või allergoloogia lisapädevusega sisearst. 

 Koodiga 7508 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle 

tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus 

haiglas, kui teenust osutab allergoloog-immunoloog, allergoloogia lisapädevusega 

pediaater või allergoloogia lisapädevusega sisearst. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus 7508 - Nahaalune spetsiifiline 

immuunravi, üks protseduur 

207R - Subkutaanne 

allergeenspetsiifiline immuunravi 

putukamürgi allergeeni ekstraktiga, 

üks manustamiskord 

208R - Subkutaanne 

allergeenspetsiifiline immuunravi 

 



muude allergeenide ekstraktiga, üks 

manustamiskord 

Ettepaneku esitaja Eesti Immunoloogide ja 

Allergoloogide Selts 

 

Teenuse alternatiivid Pole asjakohane  

Kulutõhusus  Pole asjakohane 

 

 

Omaosalus Puudub  

Vajadus Pole asjakohane 
 

 

 

Teenuse piirhind Pole asjakohane  

Kohaldamise tingimused Puudub vajadus uute piirangute sisse 

seadmiseks. 

 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Pole asjakohane 

 

  

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

 

Taotluse eesmärgiks on 

rakendustingimustega piirata teenuse 

osutajate ringi ning võimaldada 

teenust osutada ainult järgnevatel 

arstidel: 

allergoloog-immunoloog, 

allergoloogia lisapädevusega 

pediaater või allergoloogia 

lisapädevusega sisearst 

Haigekassa hinnangul 

vastab teenuse kasutus 

prognoositule, ülekasutust 

ei täheldata. Puudub 

vajadus uute piirangute 

sisse seadmiseks. 

 

 


