Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
Teenuse nimetus

Füsioteraapia individuaalne

Taotluse number

1090

1. Teenuse lühi kokkuvõte
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ tegi ettepaneku kustutada Eesti Haigekassa
tervishoiuteenuste loetelu § 26 lõike 6 punkt 5 „koodidega 7050 ja 7056 tähistatud
tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse
korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031
tähistatud statsionaarse taastusravi puhul)“. Hetkel on teenust vajaduspõhiselt
rahastatud täiendava lisataotluse alusel, kuid lisataotluse vormistamise lõpetamisega
jääb ära administratiivne lisatöö.
Rakendustingimuse kaotamine ehk füsioteraapia rohkem kui 60 korda poolaastas on
taotluse lisaandmete kohaselt vajalik eelkõige närvisüsteemi haigustega,
vereringeelundite haigustega, lihasluukonna ja sidekoehaigustega, perinataalperioodis
tekkinud haigusseisunditega, kaasasündinud väärarendite, deformatsioonide ja
kromosoomianomaaliatega ning hulgivigastustega patsientidele. Meditsiiniliselt
näidustatud vajadus füsioteraapia teenuste järele sõltub taotluse lisaandmete kohaselt
igal konkreetsel juhul haiguse raskusastmest ja dünaamikast.
2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;
Taotluse mõjul teenuste hind ei muutu. 2015. aasta hind kajastub tabelis 1.
Tabel 1. Teenuste hinnad 2015. aastal

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Piirhind
eurodes
10,91

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,24

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega
2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega
Kuna tegemist on rakendustingimuse
alternatiividega võrrelda.

kaotamisega

ei

ole

vaja

teenuseid

2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused
Puuduvad.
2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega
Kuna tegemist on rakendustingimuse
alternatiividega võrrelda.

kaotamisega

ei

ole

vaja

teenuseid

2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta
Kuna tegemist on rakendustingimuse kaotamisega ei ole vaja kulutõhusust hinnata.
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4. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas
tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste
eelarvele;
Teenuse lisaandmetes toodi välja, et rakendustingimuse kaotamisel võiks teenuste
füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) ja füsioteraapia basseinis individuaalne
(kestus 30 min)
maht indikatiivselt suureneda 5-10%. Rakendustingimuse
kaotamisega kaasnev lisakulu
on kajastatud Tabelis 2, juhul kui teenuste arv suureneks 5% võrra oleks lisakulu
ravikindlustuse eelarvele 417 152 eurot, juhul kui 10% võrra, siis 834 304 eurot.
Tabel 2. Rakendustingimuse kaotamisega kaasnev lisakulu

Kood

7050

7056

Lisakulu
kokku

Teenus

Füsioteraapia
individuaalne
(kestus 30
min)
Füsioteraapia
basseinis
individuaalne
(kestus 30
min)

Hulk
2014

Piirhin
d 2015

5%
teenuse
mahu
kasv

10%
teenuse
mahu
kasv

Lisakulu
5% mahu
kasvuga

Lisakulu
10%
mahu
kasvuga

726 084

10,91

36 304

72 608

396 079

792 158

37 497

11,24

1 875

3 750

21 073

42 147

38 179

76 358

417 152

834 304

Kuid kuna teenuste mahud on määratletud haigekassa lepinguga, siis on taastusarstil
vajalik teenusele suunamisel rakendada tiraaži, mida raviasutustes ka teostatakse.
Arvestades olukorda, et raviasutused teevad juba hetkel taotlusi vajadusepõhiseks
teenuse osutamiseks, siis võiks eeldada, et lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei teki,
kuid see nõuaks lisataotluste arvu analüüsi.
5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele
ja seos teiste erialadega;
Seotud erinevate erialadega, ambulatoorselt osutatud teenused on kõige suuremal
määral seotud taastusravi erialaga.
6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud
Teenuse liig ja väärkasutamine oleneb haigekassa lepingumahu muudatusest. Hetkel
on arvestades lepingu mahtu taastusarstil vajalik teenusele suunamisel rakendada
tiraaži.
7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus
tingimuste.

läbi kohaldamise

Võib kaaluda kohaldamise tingimuse loomist vastavalt taotluse lisaandmetes välja
toodud seisunditele. Samas võib see endas kanda riski, et osa terviseseisundeid on
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loetelust välja jäänud, sest füsioteraapia vajadus on väga individuaalne ning oleneb
haiguse raskusastmest ja dünaamikast.

8. Kokkuvõte
Vastus

Ettepaneku esitaja

Füsioteraapia
individuaalne
Eesti
Taastusarstide
Selts MTÜ

Teenuse alternatiivid
Kulutõhusus

Pole vajalik hinnata
Pole vajalik hinnata

Omaosalus
Vajadus

Puudub

Teenuse nimetus

Teenuse piirhind

Selgitused

38 179 kuni 76 358
korda
Füsioteraapia
individuaalne
(kestus 30
min)10,91eurot,
Füsioteraapia
basseinis
individuaalne
(kestus 30
min)11,24 eurot

Kohaldamise tingimused

Võib kaaluda
kohaldamise
tingimuse loomist
vastavalt taotluse
lisaandmetes
välja toodud
seisunditele.

Muudatusest tulenev lisakulu
ravikindlustuse eelarvele aastas kokku

417 152 eurot kuni
834 304 eurot,
arvestades, et juba
praegu tehakse
lisataotlusi, siis 0
eurot

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse kohta

Lepingumahu
suurendamise
vajadus sõltub
praegusest teenuste
lisataotluste
esitamise praktikast
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