
 

 
     

 

  
 

  
 

  
 

 

Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Lümfiteraapia rakendustingimuste muutmine 

Taotluse number 973 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Taotluse muuta tervishoiuteenuste loetelus teenuse „Lümfiteraapia“ (kood 7058) 

rakendustingimusi esitasid Eesti Taastusarstide Selts ja MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit. 

Erialaseltsid soovivad, et tervishoiuteenuste loetelus täpsustatakse, mis tegevused ning 

vahendid on teenuse piirhinda lisatud ning teevad ettepaneku lisada järgmine täiendus: 
 

Lümfiteraapia (kestus 60min) (kood 7058) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid: 

1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine; 

2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;  

3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid; 

4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile 

tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis. 

 

Täiendavalt sooviti täpsustada, et koodidega 7058 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda 

rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud 

meditsiiniharidusega massöör (õpingute maht vähemalt 500 tundi). 

 

 

2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus 

Teenuse hind ei muutu. 

3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Ei ole vajalik hinnata, kuna ei soovita muuta teenuse hinda ega laiendada rakendustingimusi. 

3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele; 

Taotluses soovitud muutud ei mõjuta eelarvet. 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega;  

Ei mõjuta eelarvet. 

5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Võib kaasneda, kui teenuse piirhinda arvutatud tegevused ja vahendid ei ole täpsustatud 

loetelus.  

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Kohaldamise tingimuste sõnastamine on asjakohane selles osas, mis tegevused ja vahendid on 

teenuse piirhinda arvestatud. Ei ole mõistlik lisada rakendustingimust soovitud kujul, mis 

puudutab täiendkoolituse osa, kuna selle kontrollimine keeruline. Võib kaaluda lisada 



 

 
     

 

  
 

  
 

  
 

lümfiterapeuti, kuna kutsestandard on kehtestatud: 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10517096   

 

7. Kokkuvõte 

Rakendustingimuste täpsustamine on mõistlik, et kõik teenuse osutajad mõistaksid üheselt, 

mis tegevused ning mis vahendid on teenuse piirhinda arvestatud. Võib kaaluda ka teenuse 

osutaja nõude lisamist, aga esmalt vajalik täpsustada, kui palju on vastavaid terapeute. 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Lümfiteraapia rakendustingimuste täpsustamine       

Ettepaneku esitaja Eesti Taastusarstide Selts ja MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit       

Teenuse alternatiivid Ei ole asjakohane antud taotluse raames  

Kulutõhusus  Ei ole vajalik hinnata antud taotluse raames  

Omaosalus Ei  

Vajadus Ei muutu tulenevalt taotlusest  

  

Teenuse piirhind Ei muutu tulenevalt taotlusest  

Kohaldamise tingimused Muutuvad, täiendada järgmiselt: Lümfiteraapia (kestus 60min) 

(kood 7058) piirhind sisaldab järgmisi tegevuste ja 

vahendite maksumust: 

1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, 

nõustamine; 

2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete 

paigaldamine;  

3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid; 

4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide 

vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse 

osutamisega seotud andmete töötlemine tervise 

infosüsteemis. 
 

 

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Ei muutu tulenevalt taotlusest.  

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

Muuta rakendustingimust ning lisada täpsustus, mis tegevused 

ning vahendid on piirhinda arvestatud. Kaaluda 

rakendustingimusse lisada teenuse osutajaks lümfiterapeut. 

 

 

8. Kasutatud kirjandus 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10517096

