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1. Lühikokkuvõte taotlusest
Ettepaneku muuta tervishoiuteenuste loetelus oleva teenuse „Lümfiteraapia (kestusega 60 min)”
(kood 7058) piirhinda esitas Eesti Taastusarstide Selts ja MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit.
1.1. Ülevaade taotluse sisust
Taotlus on esitatud seoses haigekassa poolt 2017. aastal kehtestatud tervishoiuteenuse
„Lümfiteraapia (kestus 60 min)“ (kood 7058) piirhinnaga, milleks k.a on 22,79 eurot ja mille
kehtestamise aluseks on võetud MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liidu ja Eesti Taastusarstide Seltsi poolt
esitatud taotluses nr. 935 (11.01.2013) märgitud andmed. Taotluse alusel sidumismaterjalide kulu
ühe patsiendi kohta kokku 20 teenuse korral (patsient saab aastas 20 korda teenust) 47,77 EUR.
Ühe teenuse kohta sidumismaterjalide komplekti maksumus 2,39 EUR.
Taotluses tuuakse välja, et lümfiteraapia teenuse taotlus esitati 2013. aastal ilma eelneva
samalaadse teenuse kogemuseta ning taotluses esitatud sidumismaterjalide kuluarvestus (kulu ühe
teenuse kohta) tehti 20 teraapiakorda arvestades. TTL-is on lümfiteraapia lubatud maksimum
teenuse kordade arvuks aastas ühe patsiendi kohta 15. Väidetavalt ei kata seltsi poolt 2013. aastal
esitatud taotluses arvutatud sidumismaterjalide komplekti hind teenuse efektiivseks osutamiseks
vajaminevate sidumismaterjalide kulu. Taotluses märgitakse, et seoses teenuse kättesaadavuse
piiratuse kui ka patsiendi vajadusega ei saa kõik patsiendid antud teenust lubatud 15 korda aastas
ning hetkel kehtiv piirhind ei kata teenusega kaasnevaid kulusid (kui patsiendile osutatakse vähem
teenuseid, siis sidumismaterjalide kulu on sama, mis 15 korra puhul). Taastusarstide Seltsile ja
MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liidule esitatud lisaküsimuste vastustes tuuakse välja, et kuigi
haigekassa teenusena on patsiendil võimalik protseduuri saada kuni 15 korda aastas siis
kvalifitseeritud lümfiterapeutide vähesuse tõttu osutatakse tegelikult teenust ühe patsiendi kohta
keskmiselt aastas 5-6 korda.
1.2. Taotletav teenus
Soovitakse muuta ühekordsete materjalide „YKM - Sidumisvahendite komplekt“ hinda. Kehtivas
teenuse kirjelduses on komplekti maksumuseks 2,39 eurot.
1.3. Alternatiiv
Kuna soovitakse muuta piirhinda alternatiivi ei otsita.
2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud
Taotluse esitaja poolt soovitakse teenuse piirhinnas oleva sidumismaterjalide komplekti hinda
muuta vastavalt tabelile 1.

Tabel 1. YKM - Sidumisvahendite komplekti hind:
Nimetus
Rosidal K 8cmx5m
Rosidal K 10cmx5m
Rosidal K 12cmx5m
Kipsialusvatt Cellona 10 cm x
2.7 m
Kipsialusvatt Cellona 15 cm x
2.7 m
Kipsialusvatt Cellona 20 cm x
2.7 m
Rosidal soft polster 10cm x 0,3cm
x 2,5m
Tg-sukkside 7 7.0 cm x 20 m
(suur käsivars, jalg)

Mõõtühik
tk
tk
tk

Kogus
2
2
2

Ühiku hind
Maksumus
4,09
8,18
4,24
8,48
5,18
10,36

tk

4

0,69

2,76

tk

4

1,10

4,40

tk

4

0

0

tk

1

1,22

1,22

tk

1

6,11

6,11

Kinnitusside Mollelast 4cmx4m

tk

20

0,45

9,00

Kinnitusteip
Komprex polster

tk
tk

1
3

0,39
1,16

0,39
3,48

Komplekti maksumus kokku

54,38

Komplekti kulu ühes teenuses

3,63

Arvestusega ,et patsiendile osutatakse aastas maksimaalselt 15 korda teenust, kujuneb esialgselt
komplekti maksumuseks 3,63 eurot (erinevus 1,24 €). Uueks piirhinnaks kujuneks esialgselt 24,03
EUR.
Sidumismaterjalide komplekti maksumuse muutmiseks küsiti taotluse esitajatelt lisa andmeid, et
teostada materjalikulu hõiveanalüüs ehk kontrollida kas kirjeldatud sidumismaterjalide kulu
vastab tegelikule kasutusele. Hõiveanalüüsi lubatud kõikumine on 90-110%. Kui esineb ülehõive
tähendab see, et sidumismaterjalide komplekti on kirjeldatud materjalide kulu suurem kui
tegelikult kasutatakse. Hõiveanalüüsi tulemuseks on 183%, mis näitab, et piirhinna muutmine ei
ole põhjendatud. Analüüsi kaasati kolm raviasutust, kes osutasid enim 2017. aastal teenust.
3. Kulutõhususe analüüs
3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud
Ei otsitud kuna sooviti muuta teenuse piirhinda..
3.2. Kulutõhusus Eestis
4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos
4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele
Tervishoiuteenust „Lümfiteraapia (kestusega 60 min)” (kood 7058) osutati 2016 ja 2017. aastal
keskmiselt 3704 korda. Eeldades, et teenust osutatakse 2019. aastal samal tasemel oleks lisakulu
ravikindlustuse eelarvele (3704*24,03)-(3704*22,79)=4 593 eurot.
4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi poolt tehtavad kulutused puuduvad.

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud
Ei otsitud kuna sooviti muuta tervishoiuteenuse piirhinda
4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise
tagamiseks
Kohaldamistingimused vajalikud, vältimaks teenuse liigkasutamist.
5. Kokkuvõte
Vastus
Teenuse nimetus
Ettepaneku esitaja

LÜMFITERAAPIA (KESTUS 60
MIN) piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts ja MTÜ
Eesti Lümfiteraapia Liit

Teenuse alternatiivid
Kulutõhusus

ei

Omaosalus
Vajadus

ei
patsientide arv 2016.a 517; 2017 a.
449
teenuse osutamise kordade arv aastas
kokku: 2016.a 3 969; 2017.a 3 439
24,03 EUR
jah
4 593€

Teenuse piirhind
Kohaldamise tingimused
Muudatusest tulenev lisakulu
ravikindlustuse eelarvele aastas
kokku
Lühikokkuvõte hinnatava teenuse
kohta

6. Kasutatud kirjandus

Selgitused

Soovitakse muuta teenuse piirhinda. Hõiveanalüüsi tulemuseks
Piirhinnas sisalduva sidumiskomplekti on 183%, mis näitab, et
maksumust arvestades, et teenust on piirhinna muutmine ei ole
lubatud aastas ühele patsiendile
põhjendatud.
osutada 15 korda. Väidetavalt hetkel
kehtiv komplekti maksumus ei kata
kulusid. Lisaks väidetakse, et lubatud
max teenuste kordade arv võiks olla
5-6 patsiendi kohta kuna on vähe
kvalifitseeritud lümfiterapeute.

