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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 
 

Teenuse nimetus „Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-2. 

päeval“ (kood 359R) ja „Neerusiirdamise järgne 

ravimikomplekt 3.-30. päeval“ (kood 360R) 

Taotluse number 1025 

 

2012.a lisati Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu Eesti  Kudede ja Organite 

Transplantatsiooni Ühingu poolt taotletud teenused koodiga 359R „Neerusiirdamise järgne 

ravimikomplekt 1.-2. päeval“ ja koodiga 360R „Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 3.-30. 

päeval“.  

 

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus. 

2014.a kehtivas tervishoiuteenuste loetelus on teenuse 359R piirhinnaks 1936,59 eurot ja 

teenuse 360R piirhinnaks 28,25 eurot.  

 

2014.a I poolaastal viis haigekassa piirkondlik osakond läbi sihtvalikut, mille käigus 

kontrolliti pooli teenust 359R ja 360R saanud patsientide haiguslugusid perioodil 

01.01.2012 kuni 01.12.2013. Kontrolli eesmärgiks oli kaardistada erinevate toimeainete 

kasutus ning nende päevased annused ning tulemustest lähtuvalt korrigeerida teenuste 

piirhinna arvutusi. 

Kontrolli tulemustest selgus, et mõningaid toimeaineid, mida erialaselt oli kirjeldanud (nt 

rituksimab) tegelikult patsientidele ei manustata, samuti erinesid mitmete toimeainete 

päevased annused eelnevalt kirjeldatust ning kallihinnalisi ravimeid oli kasutatud 

väiksemal arvul patsientidel kui esialgselt kirjeldatud.  

 

Võttes aluseks 65 patsiendi andmed, korrigeeriti teenuste 359R ja 360R piirhinna arvutusi 

lähtuvalt tegelikest kasutusandmetest. Teenuse 359R uueks piirhinnaks ravipäeva kohta 

kujunes 590,74 eurot ja teenuse 360R uueks piirhinnaks 14,07 eurot. Lisaks näitasid 

kontrolli tulemused, et kallihinnaliste ravimite kasutus on kõige suurem 5 esimesel ravipäeval, 

mitte kahel, nagu esialgselt hinnatud oli, mistõttu on vajalik teenuse 359R nime muuta 
„Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-5. päeval“ ning teenuse 360R nime vastavalt 

„Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 6.-30. päeval“.    
 

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega. 

2.1. Teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega. 

Alternatiivsed teenused puuduvad. 

 

2.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused. 

Puuduvad. 

 

2.3. Tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega. 

Alternatiivsed teenused puuduvad. 

 

2.4. Kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta. 

Kulutõhususe hinnangut ei ole teostatud, kuna taotluse sisuks on piirhinna kaasajastamine 

lähtuvalt tegelikest ravimite kasutusandmetest. 
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3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele. 

Kehtivate piirhindade alusel on ühe patsiendi ravi maksumuseks 4664,18 eurot. Sihtvaliku 

tulemustest lähtuvalt kujundatud piirhindade korral on ühe patsiendi ravi maksumuseks 

3325,45 eurot. Seega on ühe patsiendi ravilt võimalik kokku hoida 1338,73 eurot.   

 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega. 

Patsiendid viibivad siirdamisjärgsel perioodil IIIA astme intensiivravi osakonnas, II astme 

intensiivravi osakonnas, kirurgia järelravi osakonnas ja nefroloogia järelravi osakonnas 

ning rahaliste mahtude planeerimisel tuleb sellega arvestada. Teenuste 359R ja 360R osas 

on vajalik arvestada eelarve vähenemisega.  

 

5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud. 

Teenuse väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.  

 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Tervishoiuteenuste loetelus on koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimikomplektidele 

kehtestatud järgmine kohaldamise tingimus: teenuste eest võetakse tasu maksmise 

kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus 

kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 

tähistatud tervishoiuteenust. 

 

7. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:  

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus „Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 

1.-5. päeval“ (kood 359R) ja 

„Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 

6.-30. päeval“ (kood 360R) 

Kehtivad teenuse nimed: 
„Neerusiirdamise järgne 

ravimikomplekt 1.-2. 

päeval“ (kood 359R) ja 

„Neerusiirdamise järgne 

ravimikomplekt 3.-30. 

päeval“ (kood 360R) 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Puuduvad  

Kulutõhusus  Ei ole hinnatud  

Omaosalus Puudub  

Vajadus 60 patsienti aastas  

  

Teenuse piirhind 359R uus piirhind ravipäeva kohta on 

590,74 eurot ja 360R uus piirhind on 

14,07 eurot   

 



3 

 

Kohaldamise tingimused Teenuste eest võetakse tasu maksmise 

kohustuse üle tervishoiuteenuse 

osutajaga sõlmitud ravi rahastamise 

lepingus kokkulepitud tingimustel ja 

korras, kui patsiendile on eelnevalt 

osutatud koodiga 080303 tähistatud 

tervishoiuteenust 

 

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Lisakulu ei kaasne, piirhinna 

muudatused toovad kaasa 1338,73 euro 

suuruse kokkuhoiu ühe patsiendi kohta.  

 

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

Teenuste kirjeldused ühtlustati tegeliku 

kasutuspraktikaga, mille tulemusena on 

võimalik ühe patsiendi ravis kokku 

hoida 1339 eurot. 

 

 

 


