Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnang
Teenuse nimetus

ESWL (neerukivi purustus kehavälise
lööklainega)

Taotluse number

1038

1. Meditsiiniline näidustus teenuse osutamiseks;
ESWL ravi on näidustatud nii neeru- kui ureeteri kivide ravis.
2. Tõenduspõhisus
ESWL ravi on olnud pikalt kasutusel maailmapraktikas. Eestis kasutusel juba üle 10
aasta. Antud teenus on Eesti Haigekassa hinnakirjas ja vastavad meditsiinilise
tõenduspõhisuse hinnangud on juba läbi viidud.
2.1. kliiniliste uuringute järgi
2.2. ravijuhiste järgi;
2.3. oodatavad ravitulemused, sealhulgas ravi tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline
prognoos; võrdlus hinnangu punktis 2.1. esitatud alternatiividega;
2.4. ravi võimalikud kõrvaltoimed;
2.5. teenuse kohaldamise tingimuste vajalikkus;
3. Eestis kasutatavad alternatiivsed raviviisid;
4. Tõenduspõhisus Euroopas aktsepteeritud ravijuhendite alusel;
5. Kogemus maailmapraktikas ja Eestis;
6. Teenuse tegevuse kirjeldus;
7. Eestis teenust vajavate patsientide arvu hinnang ja prognoos;
8. Patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele;
9. Teenuse pakkuja valmisoleku, sealhulgas vajalikud meditsiiniseadmed ja personali
kvalifikatsioon ning pädevus, võimalik mõju ravi tulemustele;
9.1. teenuse osutaja;
9.2. infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste
olemasolu vajadus;
9.3. personali täiendava väljaõppe vajadus;
9.4. minimaalsed teenuse osutamise mahud kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks;
9.5. teenuse osutaja valmisoleku võimalik mõju ravi tulemustele;
10. Teenuse seos kehtiva loeteluga, sealhulgas uue teenuse asendav või täiendav mõju
kehtivale loetelule;
11. Teenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjelduse asjakohasus ja õigsus
Taotluses on adekvaatselt välja toodud teenuse vajalikkus. Nõustun väitega, et
statsionaarse ESWL aparatuuri olemasolu parandaks teenuse kättesaadavust
patsiendile.
Statsionaarne aparatuuri olemasolu tõstaks ilmselt teenuse osutamise arvu. Patsiendid,
kelle tervislik seisund ei võimalda oodata hetkel kord kuus osutatavat ESWL ravi
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saaksid statsionaarse aparatuuri olemasolul ravi kiiremini ja nende puhul välditaks
alternatiivseid ja patsiendi jaoks rohkem invasiivsemaid ravimeetodeid (endoskoopiline
ureeteri stentimine, endoskoopiline kivi eemaldamine või punktsioon-nefrostoomia).
12. Kokkuvõte
Antud taotlus on esitatud ESWL protseduuri piirihinna tõstmise eesmärgil. Hetkel on
antud protseduuri hinnaks EUR 223,63. Soovitud hinnaks on esitatud EUR 450,00.
Nõustun, et arvestades reaalseid protseduuriga seonduvaid kulusid on see mõistlik.

Vastus Selgitused
Teenuse nimetus
Ettepaneku esitaja
Teenuse tõenduspõhisus taotluses esitatud
näidustustustel võrreldes alternatiivi(de)ga
Senine praktika Eestis
Vajadus
Muud asjaolud
Kohaldamise tingimuste lisamine

13. Kasutatud kirjandus
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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
Teenuse nimetus
Taotluse number
1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;
2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega
2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega
2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused
2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega
2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta
3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas tuuakse
eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele;
4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos
teiste erialadega;
5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud
6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste.
7. Kokkuvõte
Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:
Vastus

Selgitused

Teenuse nimetus
Ettepaneku esitaja
Teenuse alternatiivid
Kulutõhusus

Omaosalus
Vajadus
Teenuse piirhind
Kohaldamise tingimused
Muudatusest tulenev lisakulu ravikindlustuse
eelarvele aastas kokku
Lühikokkuvõte hinnatava teenuse kohta

8. Kasutatud kirjandus
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Hinnang ühiskonnale vajalikkuse ja riigi tervishoiupoliitikaga kooskõla
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