EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse nimi

Eesti Haigekassa

Postiaadress

Lembitu 10, Tallinn

Telefoni- ja faksinumber

6 208 430, 6 208 449

E-posti aadress

info@haigekassaee

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed

Keili Kõlves
Tel: 6 208 411 e-post: keili.kolves@haigekassa.ee

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaatperemehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete
antikehadega, üks raviannus
2.2. Teenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral

480R

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)
2.4. Ettepaneku eesmärk

2.5. Peatükk loetelus, kus teenus
peaks sisalduma

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)
Üldarstiabi
Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi

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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Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

2014. a I poolaastal viidi läbi teenuse 201R kontrolli, et kaardistada toimeaineid, nende annused ja
patsiendid, kellel neid kasutatud on. Kontrolli tulemustest lähtuvalt tehti 2015. a tervishoiuteenuste
loetelus järgmised muudatused:
- teenuse 201R “Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim” nime muudeti järgmiselt: „Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi
ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks
raviannus ” uus kood 480R
Teenuse piirhind arvutati järgmiselt:
basiliksimaab

basiliksimaab i.v.

rituksimaab

rituksimaab i.v.

20

mg

1 684,05

1 684,05

0,710

600

mg

1 931,07

1 931,07

0,290

Eesti Nefroloogide Seltsi hinnangul kasutatakse toimeainet basiliksimab induktsioonravis vahetul
siirdamisjärgsel perioodil Tartu Ülikooli Kliinikumis, kuid neerusiirdamise hilise äratõukereaktsiooni
ravis toimeainega rituksimab patsientide kodulähedastes haiglates e suures osas Lääne-Tallinna
Keskhaiglas ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas.
Teenuse 480R kaalutud hind on arvestatud rituksimab 600mg annuselt. Rituksimabi manustatakse
375mg/m2 ehk 600mg annus vastab kehapindalale 1,6m2, millele vastavad naised. Haigekassa on
enamasti kasutanud keskmiseks kehapindala ühikuks 1,8 m2. Praegune teenuse kaalutud hinna arvestus
tekitab teistes haiglates v.a Tartu Ülikooli Kliinikum lisakulu.
Olukorra lahendamiseks tuleb koostöös Eesti Nefroloogide Seltsiga vaadata üle teenuse piirhinna
arvutused või kehtestada teenusele rakendustingimused, mis võimaldaksid rituksimabi 600mg annust
ületavate annuste korral koefitsienti kasutada. Lisavõimalusena tuleb kõne alla teenuse 480R jagamine
kaheks eraldi teenuseks.
4. Esitamise kuupäev

detsember 2014

5. Esitaja nimi ja allkiri

Mari Mathiesen
/allkirjastatud digitaalselt/
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