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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur 

rakendustingimuste muutmine 

Taotluse number 1028 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Taotluse muuta tervishoiuteenuse „Väliskiiritusravi protseduur“ (kood 740201 

rakendustingimusi tegi Eesti Endokrinoloogide Selts. Taotlusega soovitakse laiendada teenuse 

näidustusi ja lisada näidustuseks Graves’i orbitopaatia. Endokriinne orbitopaatia on 

autoimmuunne põletikuline haigus, mis haarab orbita pehmeid kudesid ja silmade 

liigutajalihaseid. Teenust on osutatud Eestis aastakümneid. Taotluse andmetel, kui orbita 

põletik kulgeb kerge või mõõdukalt raske ja mitteaktiivse vormina, siis kiiritusravi ei 

rakendata. Esmavaliku ravimeetodiks on ravi glükokortikoididega. Kiiritusravi kasutatakse 

peamiselt farmakoloogilisele ravile mittealluva haiguse korral. Antud patsientidel 

kiiritusravile alternatiivsed ravimeetodid taotluse andmetel puuduvad. 

2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus 

Teenuse hind ei muutu. 

 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Kulude leidmine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Patsientidel, kelle ravi näidustuseks on Graves’i orbitopaatia ja kes ei allu esmavaliku 

ravile glükokortikoididega või kellel see ravi on vastunäidustatud, on ainuke ravivõimalus 

taotluste andmetel kiiritusravi ning sellele alternatiivid puuduvad.  

3.2.  Patsiendi poolt tehtavad kulutused   - ei kaasne teenuse osutamisega. 

3.3. Tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Taotluse andmetel on oodatav ravitulemus on silmade haaratusest põhjustatud sümptomite 

(peamiselt diploopia) vähenemine. Kui suurel määral, andmed taotluses puuduvad. 
 

Sellest tulenevalt, et puuduvad andmed kvaliteediga kohandatud eluaasta kohta, ei ole 

võimalik täiendkulu tõhususe määra arvutada. 

3.4. Kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta. 

Kiirotsingul kulutõhususe uuringuid ei leitud. 

 

4. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele 
Taotluse andmetel vajab iga-aastasel kiiritusravi taotletava näidustusega 10 – 15 patsienti, 

keskmiselt 10 kiiritusravi seanssi patsiendi kohta. Sellisel juhul on näidustuse laiendamisel 

lisakulu ravikindlustuse eelarvele järgmine: 
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Patsientide arv Protseduuri 

maksumus 

Keskmine 

raviseansside arv 

Lisakulu, eurodes 

10 64,97 10 6497,00 

15 64,97 10 9745,50 

 

5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega  

Teenuse osutajad (raviasutus, eriala) ei muutu uue näidustuse lisamisel. Suureneb teenuse 

kasutuskordade arv ning rahaline maht.  

 

6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Teenuse väär – ja liigkasutamise võimalused taotlusest ei selgu ning ei ole põhjust arvata 

nende realiseerumist. 

 

7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Kohaldamise tingimusi vajalik laiendada tulenevalt taotlusest. 

 

8. Kokkuvõte 

Teenuse kohaldamistingimuste näidustuste laiendamisega kaasneb vähene lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele. Kohaldamistingimuste laiendamiseks vajalik kooskõlastada 

näidustuste osas sõnastused taotluse esitajaga teenuse lisamisel loetellu. 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur 

rakendustingimuste muutmine 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Endokrinoloogide Selts  

Teenuse alternatiivid Antud näidustusega sihtgrupile alternatiivid 

puuduvad. 

 

Kulutõhusus  Ei ole võimalik hinnata, kuna tulemuste kohta 

puuduvad taotluses numbrilised näitajad. 

 

Omaosalus Ei  

Vajadus 10 – 15 patsienti  

Keskmiselt 10 raviseanssi  

Teenuse piirhind  64,97  

Kohaldamise tingimused Vajalik täiendada näidustuse osas  

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

6497,00- 9745,50 eurot  

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  
Taotluste andmetel tundub näidustuste 

laiendamine põhjendatud, kuna teenust on 

osutatud aastaid ja kiiritusravi teenuste 

kaasajastamise käigus on rakendustingimuste 

koostamisel antud patsientide sihtgrupp 

jäänud kajastamata. 
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