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Riikliku solidaarse ravikindlustuse ülesanded
• Haigekassa seadusest tulenev kohustus on tagada,
et meie kindlustatud saaks õigeaegselt vajalikke,
tõenduspõhiseid ja kvaliteetseid ravimeid,
tervishoiuteenuseid ja meditsiiniseadmeid
arvestades seejuures:
– solidaarsuse printsiipi
– tõenduspõhisust
– ravikindlustuse ressursside piiratust
• Haigestumine ei tohi kaasa tuua finantsriski
sõltumata elueast

Ravikindlustushüvitiste eelarve osakaalud
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Eesti kindlustatu ravi välisriigis

Mida tähendab ressursside piiratus?
Nt haigekassa kulud eriarstiabile 2010-2019
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Oluline on rahastamisotsuste tegemisel lähtuda
ühtsetest põhimõtetest
• Hüvitiste paketi eri komponentide täiendamisel
on põhiküsimusteks:
– Kuidas selekteerida olemasolevate teenuste ja ravimite
seast tõeliselt vajalikud ja tõendatult efektiivsed?
– Kuidas tagada, et kõik patsiendid oleksid võrdselt
koheldud sõltumata haigusest?
– Kuidas tagada ravikindlustuse pakutava stabiilsus ja
jätkusuutlikkus?

Ravikindlustuspaketi täiendamine peab olema
tõenduspõhine ja läbipaistev
Teenuste, sh sõeluuringute, ravimite, meditsiiniseadmete
lisamine ravikindlustuspaketti toimub ühtsetel
põhimõtetel:
• hinnatakse
– meditsiinilist tõenduspõhisust võrdluses standardiga
– alternatiivide olemasolu
– kulutõhusust
– mõju ravikindlustuse eelarvele
• kaasatakse erinevaid osapooli
– erialaseltsid ja teenuseosutajate ühendused
– Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikool ja Ravimiamet
• avalikustatud menetlusprotsess

Tervishoiuteenuste loetelu uuendamine on
aktiivne, sh onkoloogia erialal
Aasta

Taotluste
arv kokku

Rahuldatud
taotluste arv

Rahuldatud taotluste
mõju (milj €)

2015

93

53

4,7

2014

114

59

20,7

2013

91

30

2,1

Aasta

Rahuldatud
taotluste arv
onkoloogias

Rahuldatud taotluste mõju
onkoloogias (milj €)

2015

5

1,16

2014

9

2,18

2013

5

0,25

2013. aastal lisati loetellu ka kaasajastatud kiiritusravi teenused

Viimastel aastatel on tervishoiuteenuste loetellu
lisandunud mitmed uued vähiravimid
2015 uued toimeained
•
•
•
•

Äge promüelotsütaarne leukeemia - arseentrioksiid
Luumetastaasid neerupuudulikkusega patsiendil - denosumab
Kopsukasvaja - bevatsizumab
Munasarja kasvaja - bevatsizumab

2014 uued toimeained
• Kopsukasvajad: pemetrekseed säilitusravi
• Eesnäärmekasvajad: kabasitakseel pärast dotsetakseeli (varase
progressiooni korral)
• Mao- ja söögitorukasvajad: paklitakseel ja karboplatiin enne operatsiooni
• Rinnakasvajad: eribuliin
• Neuroendokriinkasvaja: hormoonravi kõrgem annus
• Osteosarkoom: mifamurtiid
• Müeloom: bortesomiib enne siirdamist ja mitte-siirdatavatele 2. reas
• Hodgkini lümfoom: brentuksimab siirdatavatele

Sama olulised on retseptiravimid ja
meditsiiniseadmed
2014. aastal lisati soodusravimite loetellu:
• neuroendokriinkasvajate raviks everoliimus,
• neeruvähi raviks aksitiniib,
• eesnäärme kasvaja raviks gosereliin, triptoreliin ja abirateroon.

2015. aastal täiendati meditsiiniseadmete loetelu, nt:
• trahheostoomiga patsientidele lisati 2 uut
meditsiiniseadmerühma – sisemise vahetatava kanüüliga
trahheakanüülid ning sisemised trahheakanüülid;
• stoomihooldusvahendite rühmadesse lisandus 7 uut toodet.

Ravikindlustuse teenuste tellimuse kasv
onkoloogia erialal 2010 – 2015*
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Onkoloogia on keskmisest kallim eriarstiabi
valdkond, nt RJKM 2014. aastal (€)
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• Lisaks peame prioriteetseks tagada teenuste ajaline
kättesaadavus vastavalt kvaliteedinõuetes kokkulepitule

Vähk on muutumas krooniliseks haiguseks?
Ravijuhtude arv kasvab vähemalt sama jõudsalt
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• Onkoloogia erialal sai 2014.a ravi 47 tuhat kindlustatut
• Võrreldes eelneva aastaga kasvas 2014.a onkoloogia eriala
rahastamine 12% ehk 7,5 milj euro võrra

Ravikindluspaketi täiendamisel on ressursside
piiratuse juures alati oluliseks kaalutluskohaks
lisaks kulule saadav kasu ja alternatiivide
olemasolu
Näiteid 2014. aasta soodusravimite statistikast

toimeaine

diagnoos

lenalidomiid
pasopaniib
enalapriil

hulgimüeloom
neeruvähk
hüpertensioon

isikute arv
52
64
18 479

haigekassale
1 patsiendi
kulu aastas €
43 940
12 530
12

Nn riski ja kulu jagamise kokkulepe leiab
maailmas kasvavat kasutust, nii ka Eestis
Rakendatud EHK tervishoiuteenuste loetelus:
• Hodgkini lümfoomiga patsientide „Ravikuur
brentuksimabvedotiiniga“ - kui nelja ravikuuriga
saavutatakse täielik või osaline ravivastus, tasub ravi
haigekassa (8 ravikuuri patsiendi kohta);
• teenuse „Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga“ - ravi taluvuse
korral tasub ravikindlustus alates seitsmendast ravikuurist
(kuni 48 ravikuuri);

• munasarjakasvaja ning kopsukasvaja kemoteraapiakuurides
sisalduva toimeaine bevatsizumab korral 5 mg/kg annust
ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloa hoidja
tervishoiuteenuse osutajale tasuta.

Kui diagnostika ja ravi ei ole Eestis kättesaadav
või eelistatakse välismaad
• Võimalik on saada teenuseid välisriigis, vajalik on
haigekassa eelluba, selleks peavad olema täidetud
4 kriteeriumi:
– ravi on inimesele näidustatud;
– teenust või selle alternatiive Eestis ei osutata;
– ravi on tõendatult meditsiiniliselt efektiivne;
– ravieesmärgi saavutamise tõenäosus on vähemalt 50%
• Ravi patsiendiõiguste direktiivi alusel:

– täiendav võimalus kindlustatu jaoks;
– isik võib minna teise EL liikmesriiki saamaks seal
tervishoiuteenuseid ning taotleda pärast kulude
täielikku katmist haigekassalt rahalist hüvitist
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• 70% moodustavad geeniuuringud – Belgia, Saksamaa, Holland;
• ravi, uuringud ja luuüdidoonori otsingud Soome Punase Risti
Vereteenistusest;
• konsultatsioonile ja ravile siirdutakse peamiselt Soome ja
Saksamaale.

Patsiendiõiguste direktiivi alusel esitatud
tagasimakse taotlused alates 2014 oktoobrist
101 taotlust:
• 69 positiivset – hüvitatud summa 101 043 €
– neist kolmel korral taotleti kasvajaga seotud ravi
hüvitamist (konsultatsioon, keemiaravi, kiiritusravi,
operatsioon).
• 15 negatiivset, põhjused: ei ole lisatud nõutavaid dokumente
(saatekiri, epikriis) või ei ole Eestis hüvitatav teenus;
• 17 menetluses

2016. aasta algusest lisanduvad
ravikindlustuse tasustatavad teenused
2015. aastal menetlemiseks esitatud kokku 107 ettepanekut,
ettepanek rahuldada 32 (2,6 milj €), sh vähiraviga
seonduvalt:
• uued teenused „Hingamisega kohandatud kiiritusravi
planeerimine“ ja „Hingamisega kohandatud kiiritusravi
protseduur“
• teenuste „Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi
planeerimine“ ja „Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi
protseduur“ rakendustingimuse laiendamine
• Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri kaasajastamine

• teenuse „Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained
onkoloogias“ kättesaadavuse parandamine

Meditsiiniseadmete loetelu uuendused 2016.
aastaks
2015. aastal on menetlemiseks esitatud kokku 114
meditsiiniseadme taotlust, ettepanek rahuldada 59,
sh ka vähiraviga seonduvad:
• stoomihooldus
• täiendavad tooted, sh uus meditsiiniseadmerühm;
• suurendatakse hüvitatavaid koguseid

• lümfitursete raviks kompressioontooteid vajavatele
patsientidele 4 uut toodet.

Onkoloogia on olnud haigekassa prioriteet
ravikindlustuspaketi arendamisel, see jätkub
• Käsitleme valdkonda terviklikult
– ennetus, st tõenduspõhised sõeluuringud on
olulised, et varakult avastada ja tõhusalt ohjata
pahaloomulisi kasvajaid;
– diagnostika- ja ravivõimaluste järjepidev
kaasajastamine, sh soodusravimid ja
meditsiiniseadmed tagavad ravi edukuse;
– toetame tervishoius ravikvaliteedi standardite
seadmist ja mõõtmise arendamist;
– püüame järjekindlalt tõsta inimeste teadlikkust.
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