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

Eesti Hambaarstide Liit

Postiaadress

Lille 12 – 5, 51010 Tartu

Telefoni- ja faksinumber

7428608

E-posti aadress

tartu@ehl.ee

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed

Taavo Seedre TÜ Kliinikumi Stomatoloogia Kliinik Raekoja pl. 6
51003 Tartu

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus
Anesteesia kesvusega 2 kuni 3 tundi
2.2. Teenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral

2104

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)

Päevakirurgia operatsioonide läbiviimiseks vajalikud tingimused

2.4. Ettepaneku eesmärk

Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
x Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada)
2.5. Peatükk loetelus, kus teenus
Üldarstiabi
peaks sisalduma
X Ambulatoorne eriarstiabi
Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole
võimalik/vajalik täita.
1

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- 3 ning 10.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta.
6
Täidetakse punktid 1-3, 7, 11 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)

3. Tõenduspõhisus ja näidustused
3.1. teenuse osutamise meditsiinilised näidustused ja vajadus teenuse osutamiseks;
Teenust osutatakse hambaravi käigus sügava vaimu-ja/või liitpuudega täiskasvanule, kellele arsti
(raviarsti või hambaarsti) hinnangul hambaravi muul moel ei ole võimalik teostada
3.2. teenuse tõenduspõhisus avaldatud kliiniliste uuringute alusel taotletud näidustuste lõikes;
Alternatiivid puuduvad
Jrk
nr.

Uuring
u
autori(t
e)
nimed

Uuring
u
kvalite
et7

Uuringusse
hõlmatud
isikute arv ja
lühiiseloomus
tus

1

2

3

4

Uurita
va
teenus
e
kirjeld
us
5

Esman
e
tulemu
s, mida
hinnat
i
6

Muu(d)
Alternatiiv(
tulemus(e id) millega
d), mida võrreldi
mõõdeti/
hinnati

Jälgimi
se
perio
d

7

9

8

3.3. teenuse sisaldumine punktis 3.1 esitatud näidustustel Euroopa riikides aktsepteeritud ravijuhistes;

3.4. teenuse osutamise kogemus maailmapraktikas ja Eestis punktis 3.1 esitatud näidustuste lõikes;
Arenenud riikide praktikas ainult nii teenust osutataksegi
3.5. Meditsiinilise tõenduspõhisuse võrdlus Eestis ja rahvusvaheliselt kasutatavate alternatiivsete
tervishoiuteenuste, ravimite jm,

7

Märgitakse järgmiselt:
A – tugevalt tõenduspõhine (põhineb süstemaatilisel ülevaatel kõigist asjakohastest randomiseeritud kliinilistest
uuringutest ja/või metaanalüüsil);
B – tõenduspõhine (põhineb vähemalt ühel korralikult disainitud randomiseeritud kliinilisel uuringul),
C – kaheldav või nõrgalt tõenduspõhine (juhul, kui pole A ega B, aga tõenduspõhisus on kirjeldatud kirjanduse
põhjal);
D – muu, selgitada.
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Uuringu
nimetus
1

Teenusest saadav tulemus

Alternatiiv 1 -

2
4
Patsiendi elukvaliteedi paranemine ja Jätta patsiendi
lõualuupõletikest
tingitud
tüsistuste ravi osutamata
vältimine

Uuringu nimetus Teenuse
kõrvaltoimed
ja
tüsistused
Sarnanevad tavalise hambaraviga

Alternatiiv 1 -

Alternatiiv 2
5
le

Alternatiiv 2 -

.
3.6. teenuse seos kehtiva loeteluga, sh uue teenuse asendav ja täiendav mõju kehtivale loetelule;
Teenus on kehtivas loetelus olemas
3.7. teenuse seos erinevate erialade ja teenuse tüüpidega;
Anestesioloogia stomatoloogia

4. Teenusest saadav tulemus ja kõrvaltoimed
4.1. teenuse oodatavad ravitulemused ning nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiividega (ravi
tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline prognoos):

P
3.2.
tabeli Teenusest saada
uuringu jrk nr.
tulemus
1
2

Taotletav
teenus
3

Alternatiiv 1 -

Alternatiiv 2 -

4

5

4.2. teenuse kõrvaltoimed ja tüsistused, nende võrdlus punktis 3.2 esitatud alternatiivide kõrvaltoimetega:

P 3.2. tabeli Teenuse
uuringu jrk kõrvaltoimed
nr.
ja tüsistused

Taotletav
teenus

Alternatiiv 1 -

Alternatiiv 2 -

4.3. punktis 4.2. ja 3.5 esitatud kõrvaltoimete ja tüsistuste ravi kirjeldus (kasutatavad tervishoiuteenused ja/või
ravimid (k.a ambulatoorsed ravimid));
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4.4. taotletava teenuse osutamiseks ja patsiendi edasiseks jälgimiseks vajalikud tervishoiuteenused ja ravimid
(s.h ambulatoorsed) vm ühe isiku kohta kuni vajaduse lõppemiseni ning võrdlus punktis 3.5 nimetatud
alternatiividega kaasnevate teenustega;
Tavapärased
4.5. teenuse võimalik väär-, ala- ja liigkasutamine; teenuse optimaalse ja ohutu kasutamise tagamiseks
teenusele kohaldamise tingimuste seadmise vajalikkus;
Teenuse osutamiseks on vajalik raviarsti või hambaarsti otsus.
4.6. patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele;
Halb

5. Vajadus
5.1. Eestis teenust vajavate patsientide arvu hinnang (ühe aasta kohta 4 aasta lõikes), kellele on reaalselt
võimalik teenust osutada taotletud näidustuste lõikes:
Teenuse näidustus

Patsientide arv aastal t*20 Patsientide
Patsientide
Patsientide
arv
aastal arv aastal t+2 arv aastal t+3
t+20
1
2
3
4
5
Sügava
vaimu-ja/või 500
potentsiaalset
liitpuudega täiskasvanu abivajajat(Puuetega
hambaravi
inimeste koda)
üldanesteesias
*t – taotluse menetlemise aastale järgnev aasta;
Niikaua kui hambaravi jääb nendele patsientidele kompenseerimata olulist vajaduse tõusu ei prognoosi
5.2. teenuse mahu prognoos ühe aasta kohta 4 järgneva aasta kohta näidustuste lõikes:

Teenuse
näidustus
1
500

Teenuse
aastal t
2
20

maht Teenuse maht aastal Teenuse maht aastal Teenuse maht aastal
t+1
t +2
t +3
3
4
5
20
30
40

6. Taotletava teenuse kirjeldus
6.1. teenuse osutamiseks vajalik koht (palat, protseduuride tuba, operatsioonituba, vm);
Päevakirurgia operatsioonituba koos ärkamisruumiga
6.2. patsiendi ettevalmistamine ja selleks vajalikud toimingud: premedikatsioon, desinfektsioon või muu;
Tavapärane, oleneb kaasuvatest haigustest
6.3. teenuse osutamise kirjeldus tegevuste lõikes;
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anesteesia, hambaravi, ärkamine

7. Nõuded teenuse osutajale
7.1. teenuse osutaja (regionaalhaigla, keskhaigla, üldhaigla, perearst, vm);
Päevakirurgia ja hambaravi litsentsiga raviasutus
7.2. infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu vajadus;
EMO
7.3. personali (täiendava) väljaõppe vajadus;
puudub
7.4. minimaalsed teenuse osutamise mahud kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks;
puuduvad
7.5. teenuse osutaja valmisoleku võimalik mõju ravi tulemustele.
Tavapärane anesteesiateenust osutavale raviasutusele

8. Kulutõhusus
8.1. teenuse hind; hinna põhjendus/selgitused;
Kehtiva hinnakirja hind
8.2. teenuse osutamisega kaasnevate teenuste ja soodusravimite, mis on nimetatud p 4.4, isiku kohta kuni
vajaduse lõppemiseni esitatud kulude võrdlus alternatiivsete teenuste kuludega isiku kohta kuni vajaduse
lõppemiseni;
Väheneb antibakteriaalse ja valuvaigistava ravi vajadus
8.3. ajutise töövõimetuse hüvitise kulude muutus ühe raviepisoodi kohta tuginedes tõenduspõhistele
uuringutele võrreldes alternatiivsete teenustega;
Isik on püsivalt töövõimetu
8.4. patsiendi poolt tehtavad kulutused võrreldes alternatiivsete teenuste korral tehtavate kuludega
Patsient ei ole võimeline kulutusi tegema

9. Omaosalus
9.1. hinnang patsientide valmisolekule tasuda ise teenuse eest osaliselt või täielikult
madal kuni olematu

10. Esitamise kuupäev

09.12.2013

11. Esitaja nimi ja allkiri

Taavo Seedre

12. Kasutatud kirjandus
Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste Loetelu

Lk 5 / 6

Lk 6 / 6

