KULUTÕHUSUSE JA RAVIKINDLUSTUSE EELARVE MÕJU HINNANG
Teenuse nimetus

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

Taotluse number
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Kuupäev

15.06.2018

1. Lühikokkuvõte taotlusest
1.1. Ülevaade taotluse sisust
Eesti Logopeedide Ühing esitas Eesti Haigekassale taotluse eesmärgiga muuta teenuse 7622
„Logopeedilise teraapia (kestus 90 min)“ nimetust. Ettepanek on kaotada nimetusest ajaline
piirang. Taotleja poolne muudatuse põhjendus on segaduse vältimine nii tööandja, patsiendi kui
ka patsiendi lähedaste seisukohalt, sest ekslikult arvatakse, et teraapia kontaktaja kestus on 90 min.
Hetkel kehtiva tervishoiuteenuste loetelu alusel kuulub logopeedilise teraapia (kestus 90 min)
piirhinna sisse järgmised tegevused:
• teraapia ettevalmistamine;
• patsiendi seisundi hindamine;
• teraapia eesmärkide ja meetodite valik;
• teraapia rakendamine;
• tagasiside küsimine/andmine ja kodutöö kokkuleppimine;
• teraapiaseansi dokumenteerimine.
Vastavalt kodeerimise juhendile kestab kontaktaeg 50 min.
1.2. Taotletav teenus
Taotlus on esitatud tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva teenuse muutmise kohta. Teenuse
sisulist muutust taotlusega ei kaasne.
1.3. Alternatiiv
Tegemist on tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva teenusega. Alternatiivide vaatlemine ei ole
vajalik.
2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud
Kuna teenuse muudatuse ettepaneku tõttu teenuse sisu ei muutu, ei muutu ka teenuse hind. Teenuse
piirhind vastavalt kehtivale tervishoiuteenuste loetelule on 32,45 eurot.
3. Kulutõhususe analüüs
Kuna teenuse hind ei muutu, ei ole kulutõhususe hindamine vajalik.
3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud
3.2. Kulutõhusus Eestis
4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele
Ei mõjuta ravikindlustuse kulude eelarvet.
4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Ei vaadelda.
4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud
Ei vaadelda.
4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise
tagamiseks
Ei vaadelda.
5. Kokkuvõte
Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul
Teenuse nimetus

Vastus
Logopeediline teraapia (kestus 90
min)

Ettepaneku esitaja

Eesti Logopeedide Ühing

Teenuse alternatiivid

Ei vaadelda

Kulutõhusus

Kulutõhususe hindamine ei ole
vajalik.

Omaosalus
Vajadus

Ei ole

Teenuse piirhind

32,45 eurot

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

Ei
Lisakulu ei ole

Selgitused
Kood 7622.
Soovitakse muuta teenuse
nimetust.

Tegemist on
tervishoiuteenuste loetelus
olemasoleva teenusega.
Teenuse sisu ja seetõttu ka
hind ei muutu.

Uusi ravijuhte ei lisandu.

Taotluse eesmärk on muuta
olemasoleva tervishoiuteenuse
nimetust, mis kajastaks ühe
logopeedilise teraapia korra
kontaktaega patsiendiga. Teenuse
nimetusse jääb alles teraapia
kogukestus, kuid nimetust
täpsustatakse kontaktaja suhtes.

Teenuse piirhind vastavalt
kehtivale
tervishoiuteenuste
loetelule.
Teenuse hind ei muutu
ning uusi ravijuhte ei
lisandu.

6. Kasutatud kirjandus

