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Teenuse nimetus

LÜMFITERAAPIA KESTUS 60 MIN.
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20.06.2017

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Taotluse on esitanud MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit ja Eesti Taastusarstide Selts.
Taotluse alusel soovitakse muuta teenuse „Lümfiteraapia (kestus 60 min) (koodiga 7058)
rakendustingimusi järgmiselt: koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse,
kui teenust osutab kutsetunnistusega lümfiterapeut.
Kehtivas tervishoiuteenuste loetelus on teenusele koodiga 7058 („Lümfiteraapia kestus 60 min)
lisatud järgmine rakendustingimus: teenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab
lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.
Rakendustingimuse muutmise ettepaneku kohaselt võtaks haigekassa edaspidi kindlustatud isikult
lümfiteraapia teenuse eest tasumise kohustuse üle ainult juhul kui teenust osutab lümfiterapeut.
Juhul kui seda teenust osutab lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega
massöör, haigekassa edaspidi teenuse eest ei tasuks.
2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;
2.1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus
Teenuse hind ei muutu. Teenuse hinna kirjeldus on lisas 1 ning teenuse hind on 68,00 eurot
3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega
3.1. Teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega
Ei tehta.
3.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Ei vaadelda.
3.3. Tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega
3.4. Kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta
Ei otsita
4. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas tuuakse
eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele;
Ei mõjuta ravikindlustuse kulude eelarvet.
5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja
seos teiste erialadega;
Rakendustingimuste muutmine ei mõjuta teenust osutavate erialade planeeritavaid rahalisi mahte.
6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud

Taotluse andmetel võib kaasneda teenuse väärkasutus, kui teenuse piirhinda arvutatud tegevused
ja terapeudi kvalifikatsioon ning oskused ei ole täpsustatud. Momendil ei kontrolli keegi, kas
terapeut on saanud 500h koolitust. Sageli ei ole kontrollijatel pädevust hinnata lümfiteraapia alaste
koolituste sisu ning võrrelda seda lümfiterapeudi kutsestandardist tulenevate nõuetega. Kui teenust
osutab kutsetunnistusega lümfiterapeut, siis on tagatud nõuetekohane lümfiterapeudi haridustase,
kompetentsid ja praktilised oskused. Ebapädev lümfiterapeut võib halvendada patsiendi
tervislikku seisundit ning ei pruugi saada soovitud tulemusi soovitud suunas saada.
7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste.
2013. aastal esitasid MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit ja Eesti Taastusarstide Selts taotluse ,milles
soovitakse lisada TTL –i uus teenus lümfiteraapia, Antud taotluse andmetel on prognoositav
patsientide arv 2017. aastal 840 ning teenuse arv patsiendi kohta-aastas kuni 20 korda.
Prognoositav teenuste maht seega 2017. aastal 16 800.
Alates 2014. aastast on Kutsekojas kehtestatud lümfiterapeudi kutsestandard. Kutseeksami
sooritamine ja kutsetunnistuse väljastamine võimaldab ekspertkomisjonil (kuhu kuulub Eestis ka
arst-lümfoloog) hinnata lümfiterapeudi pädevust antud valdkonnas. Eestis puudub nn riiklik
õppekava lümfiteraapia õppel ja lümfiterapeudi kutsestandard on ainuke riiklik dokument, mis
kirjeldab lümfiterapeudi kompetentse ja nõudeid haridusele.
Sihtasutus Kutsekoda andmetel on 15.juuni seisuga 2016 antud kutse lümfiterapeut tase 6,
seitsmeteistkümnele spetsialistile.
8. Kokkuvõte
Palju praegustest teenuse osutajatest ei saa kitsenduse korral teenust osutada pole teada.
Rakendustingimuste muutmine võib halvendada ravi kättesaadavust kuid samas tagab kvaliteetse
ravi.
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9. Kasutatud kirjandus
20.06.2017
Punkt 2.1. Teenuse „Lümfiteraapia (kestus 60 min) (koodiga 7058) hind on alates 01.01.2017
22,79.
Punkt 7. Sihtasutus Kutsekoda andmetel on 20.juuni seisuga 2017 antud kutse lümfiterapeut tase
6 seitsmeteistkümnele spetsialistile.
Kokkuvõte
Eesti Lümfiteraapia Liidu kodulehe andmetel töötab haiglates viis kutsega lümfiterapeuti (SA
Pärnu Haiglas, SA Viljandi Haiglas, SA Kuressaare Haiglas ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumis).
Eestis viivad läbi lümfiteraapia alaseid koolitusi hetkel Eesti Massaaži-ja Teraapia kool, Lümfra
Koolitused, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia.

Raviarvetele oli teenust koodiga 7058 („Lümfiteraapia (kestus 60 min)“) 2016. aastal märgitud
3970 korda ning teenust oli osutatud 517 patsiendile.
18.06.2018
Raviarvetele oli teenust koodiga 7058 („Lümfiteraapia (kestus 60 min)“) 2017. aastal märgitud
3439 korda ning teenust oli osutatud 449 patsiendile.

