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1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse
Eesti Haigekassa
nimi
Postiaadress
Lastekodu 48, Tallinn 10144
Telefoni- ja faksinumber
6 208 430, faks 6 208 449
E-posti aadress
info@haigekassa.ee
Kontaktisiku ees- ja
Keili Kõlves, keili.kolves@haigekassa.ee
perekonnanimi ning
kontaktandmed

MUUTMISE

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine
2.2. Teenuse kood
Puudub, uus teenus
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral
2.3. Kohaldamise tingimus(ed)
2.4. Ettepaneku eesmärk
Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada)
2.5. Peatükk loetelus, kus
Üldarstiabi
teenus peaks sisalduma
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

1

Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole
võimalik/vajalik täita.
2
Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse,
täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava
välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi
maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 2 ning 8.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta.
6
Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta.
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15. novembril 2017. a toimus Sotsiaalministeeriumi immuunoprofülaktika komisjoni
koosolek, mille teemade hulgas puudutati ka immuniseerimist riskirühmadel
immuniseerimiskava väliste vaktsiinidega. Näiteks gripivastane vaktsineerimine haavatavatel
sihtrühmadel (väikelapsed, rasked krooniliselt haiged, vanurid). Käesoleval hetkel on selle
rahastamine süsteemse lahenduseta ja patsiendid finantseerivad seda ise või jätavad
vaktsineerimised tegemata. Taotluse eesmärk on algatada arutelu ja võimalusel leida
korralduslik lahendus, mis võimaldaks tõenduspõhised ja kulutõhusad vaktsineerimised katta
ravikindlustuse vahenditest. Õigusliku aluse selleks annab „Nakkushaiguste ennetamise ja
tõrje seadus“ §42 lg7.
Antud teemat on gripi ennetamise kontekstist lähtuvalt põhjalikult analüüsitud Tartu Ülikooli
poolt ja avaldatud on vastav Tervisetehnoloogia hindamise raport „Riskirühmade gripivastase
vaktsineerimise kulutõhusus“ (Võrno et al., 2014)7. Selle kohaselt võib teatud tingimustel ja
sihtrühmadel gripivastane vaktsineerimine olla efektiivne ja kulutõhus.
3. Esitamise kuupäev
4. Esitaja nimi ja allkiri
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Pille Banhard

http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/6005
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