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    Toetusi Haiglatelt; Haigekassa lt ja Eesti Riigilt ei ole saanud 

  1185 Veretooted ja protseduurid / Eesti Haigekassa 

  Teenuse/ravimi näidustus: Leukeemia. 

   Informatsioon on kogutud patsientide endi käest aastate jooksul ning 

Hematoloogidega konsulteerides. Samuti isiklikest ravikogemustest ning 

Saksa analoogide (Charite Berlin, Mannheim Phfaltz), Eestis statistikat kas 

ei tehta või varjatakse. 

 Olulisemad patsiendi kõnealuse haigusseisundiga seotud igapäevaelu 

mõjutavad sümptomid: Igapäevaelus toimetulek, vererõhk, hapnikutarve; 

töövõime, üldfüüsilise seisund/normaalne; immuunsus jne. 

  Kui hästi on patsiendi seisund kontrollitav praegu Eestis kättesaadavate 

ravivõimalustega? Rahuldavalt, on võimalik, aga ravijuhendis puudub. 

    Arenguruum: 10 ja enama a jooksul on patsiendid pöördunud korduvalt  

Hematoloogide jt poole kaebustega, milledele on järgnenud erinevad 

analüüsid aga! Ravi pole sellele järgnenud, ning probleemid püsivad. 

Seega on asi arutamisel patsientide poolt, on rakendatud osaliselt ja arstide 

poolt asendatud sh. Preparaate samal ajal kui põhihaiguse näitajad seda 

pole nõudnud. 

   Antud teenus/ravim parandab patsiendi elukvaliteeti ja/või vähendab 

tema  hooldamisvajadust (toimetulek igapäevaeluga, töövõime, 

sotsiaalsus)? Põhjendus: Kuna vähirakud tekivad ja arenevad tavaliste 

verekkude arvel siis on neid ebapiisavalt et patsient saaks normaalses elus 

osaleda nagu N puuduva käe olemasolul. Seega verepreparaatide 

manustamine parandab hapnikutarvet, tõstab haavade paranemise võimet 

jne jne, mis omakorda võimaldab patsiendil osaleda jõudsamalt nii oma 

elu korraldamisel kui ka tööelus, kes veel on suutelised; samuti hoiab ära 

üldise tervisliku seisundi kiire halvenemise (nägemine füüsiline võimekus 

jne), mida vererakkude vähesus organismis põhjustab. 
 Kergendab nii perekonna kui ka hooldaja olukorda aja ja ressursi näol, lisaks 

paraneb ka emotsionaalne olukord, sest kui patsient ikka ise saab haiglas või ka 

tööl jne käidud on see suur asi. 
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Kõrvaltoimeid pole täheldatud (Saksa Liitvabariigi Ter.Min ja riiklike HK de 

andmetel, kuna Eestis salastatud), kuna vähiravi ise on toksilisuse tõttu 

kõrvaltoimetega. Keerukus on haiglasse minek, mis ei ole väga keerukas, kuna 

niigi tuleb kontrollis käia. 

Noorematel patsientidel on vereloome kui ka vähirakkude areng kiirem neil 

seega kasu kiirem ja manustamise sagedus suurem. 

Kokkuvõtteks: Kuna võimalike Leukeemiaravi preparaatide nimekiri on väga 

suur ja mitmekesine ja eritoimeid veel vähe uuritud ja esile toodud, siis ei saa 

erinevate patsientide erinev käsitlevate verepreparaatide manustamisvajadus 

olla põhjenduseks sellest täielikult keeldumiseks.  

2001 a patseintidest on tänaseks elus vist 02 isikut, tänu preparaatide HK 

nimekirja lisandumisel(2013?) on hilisematest patsientidest elus üle 50%, aeg 

oleks ka nende elukvaliteeti; töövõimet ja toimetulekut üritada normaalsemana 

hoida, seda enam et võrreldes hospitaliseerimisega või preparaatide enda 

maksumusega ei ole ka kulud suured kasud ning kahjude ärahoidmine aga 

igatepidi eeskujulik. 


