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ja/või rekonstruktsioon proteesiga 

Taotluse number 1379 

Kuupäev 03.09.2019 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

1.1. Ülevaade taotluse sisust 

Eesti Haigekassa esitas taotluse olemasoleva teenuse „Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või 

rekonstruktsioon proteesiga“ (kood 1H2111) rakendustingimuste muutmiseks. Taotluse eesmärk 

on lisada rakendustingimustesse uus näidustus – Polandi sündroom. 

 

1.2. Taotletav teenus 

Teenuse rakendustingimused on hetkel piiratud pahaloomulise kasvaja järgse rakendamisega. 

Rinna taastamine, sealhulgas rekonstruktsioon proteesiga ja lipofillingud on samaväärselt 

vähihaige rinnakaotusele näidustatud ka teistsuguse etioloogiaga rinna puudumiste korral, sh rinna 

kaasasündinud vaegmoodustumise korral, millest sagedaseim on Polandi sündroom. 

 

1.3. Alternatiiv 

Riikliku ravikindlustuse poolt kaetud alternatiive ei ole. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud 

Tegemist on olemasoleva tervishoiuteenusega. Teenuse piirhind on 743,87 eurot. 

 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Kuna tegemist on harvikhaigusega, puuduvad andmed kulutõhususe hindamiseks. 

 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele 

Taotluse alusel vajab teenust 5 patsienti aastas. Ühe patsiendi kohta osutatakse teenust 

„Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga“ kokku 3-4 korda aastas. 

Rinna konstruktsioonile lisandub juurde rinnaimplantaadi teenus koodiga 2985L. Näidustuse 

lisamisel tekkiv lisakulu ravikindlustuse eelarvele on 14 408 – 18 127 eurot aastas, lisakulu on 

välja toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Lisakulu ravikindlustuse eelarvele 

  2020 2021 2022 2023 



Teenuse osutamise arv aastas 15 20 20 20 

Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või 

rekonstruktsioon proteesiga (kood 1H2111) hind 743,87 743,87 743,87 743,87 

Operatsioonide kulu kokku 11 158 14 877 14 877 14 877 

Rinnaimplantaatide arv aastas 5 5 5 5 

Rinnaimplantaadi (kood 2985L) hind 650,00 650,00 650,00 650,00 

Rinnaimplantaatide kulu kokku 3 250 3 250 3 250 3 250 

Lisakulu ravikindlustuse eelarvele 14 408 18 127 18 127 18 127 

 

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Ei ole. 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

Ei vaadelda. 

 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Teenuse rakendamise eelduseks on igal konkreetsel juhul sekkumisvajaduse korrektne 

dokumenteeritus (sh fotod, ultraheli uuring, vajadusel CT) ning meditsiinigeneetiku, patsiendi 

raviarsti ja plastikakirurgi hinnang operatsiooni ajalisusele ja teostatavusele. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Rinnanäärme eemaldamine, plastika 

ja/või rekonstruktsioon proteesiga 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Ei  

Kulutõhusus  Kuna tegemist on harvikhaigusega, 

puuduvad andmed kulutõhususe 

hindamiseks. 

 

Omaosalus Ei ole  

Vajadus patsientide arv Eestis 5  

teenuse osutamise kordade arv 

aastas kokku 15-20 

 

Teenuse piirhind 743,87 eurot  

Kohaldamise tingimused Jah Teenuse rakendamise eelduseks on 

igal konkreetsel juhul 

sekkumisvajaduse korrektne 



dokumenteeritus (sh fotod, ultraheli 

uuring, vajadusel CT) ning 

meditsiinigeneetiku, patsiendi 

raviarsti ja plastikakirurgi hinnang 

operatsiooni ajalisusele ja 

teostatavusele. 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele 

aastas kokku 

14 408 – 18 127 eurot  

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

 

 

Taotluse eesmärk on lisada 

olemasoleva teenuse „Rinnanäärme 

eemaldamine, plastika ja/või 

rekonstruktsioon proteesiga“ 

rakendustingimustesse uus näidustus 

– Polandi sündroom. Rinna 

taastamine, sealhulgas 

rekonstruktsioon proteesiga ja 

lipofillingud on samaväärselt 

vähihaige rinnakaotusele 

näidustatud ka teistsuguse 

etioloogiaga rinna puudumiste 

korral, sh rinna kaasasündinud 

vaegmoodustumise korral, millest 

sagedaseim on Polandi sündroom. 

Teenuse rakendamise eelduseks on 

igal konkreetsel juhul 

sekkumisvajaduse korrektne 

dokumenteeritus (sh fotod, ultraheli 

uuring, vajadusel CT) ning 

meditsiinigeneetiku, patsiendi 

raviarsti ja plastikakirurgi hinnang 

operatsiooni ajalisusele ja 

teostatavusele. 

 

 

6. Kasutatud kirjandus 

 


