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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Eesti Haigekassa esitas taotluse „Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude 

allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine. 

Taotluse eesmärgiks on teenuse 208R „Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude 

allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ hinnakujunduse ja teenuse struktuuri üle 

vaatamine. 

 

Teenuse hinna kujundusse on hetkel arvestatud kolme erineva preparaadi kasutamine, mis on 

ette nähtud mitmete erinevate allergeenide vastu immuniseerimiseks. Tulenevalt preparaatide 

erinevast koostisest, tuleb preparaadi valik teha arvestades konkreetse patsiendi kliinilisi 

vajadusi. Nimetatud teenus on ülesehitatud manustamiskorra põhiselt, seejuures on kõigil 

preparaatidel aga erinev kasutamissagedus. Kehtiva kaalutud hinna korral võivad raviasutuste 

rahaliste kaalutluste tõttu osad preparaadid jääda patsientidele aga kättesaamatuks. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Hetkel on teenuse 208R hind kujundatud 3 erineva preparaadi (Purethal, Pollinex, Acarovac) 

ühe annuse keskmise maksumuse järgi: 

Teenus Preparaat     Annuse 

maksumus 

Kasutamise 

osakaal 

Teenuse 

hind kokku 

208R Purethal 1 annus 14,91 0,44 27,43 

              

  Pollinex 1 annus 37,42 0,54   

              

  Acarovac 1 annus 32,75 0,02   

 

Preparaatidel on aga erinev kasutamissagedus, aastas kulub Purethali 16 annust, Pollinexi ja 

Acarovaci 6 annust. 

 

Lähtuvalt sellest kujundatakse teenuse hind ümber nii, et Purethali hinna osas arvestatakse 

kahe annuse maksumusega ning Pollinexi ja Acarovaci korral ühe annuse maksumusega. 

Teenuse rakendustingimustesse lisatakse tingimus, mis kohustab Purethali kasutamisel 

kodeerima teenust koefitsiendiga 0,5.  



 

Teenus Preparaat     Annuse 

maksumus 

Kasutamise 

osakaal 

Teenuse hind 

kokku 

208R Purethal 2 annust 29,83 0,44 33,99 

              

  Pollinex 1 annus 37,42 0,54   

              

  Acarovac 1 annus 32,75 0,02   

 

 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud  

Pole asjakohane 

 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Pole asjakohane 

 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

Teenust 208R said 2016 aastal 203 patsienti, kokku 1187 korda. Lähtudes preparaatide 

kasutamise osakaaludest kaasneb teenuse muudatusest ravikindlustuse eelarvele väikene 

kokkuhoid (1089,43€).  

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Teenus kuulub tervishoiuteenuste loetellu, patsiendi poolsed kulutused puuduvad. 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

Teenuse väärkasutamiseks võib lugeda seda, kui Purethali ühe annuse kasutamisel 

kodeeritakse teenust 208R raviarvele rohkem kui 0,5. 

 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Koodiga 208R tähistatud ravimiteenuse korral tuleb preparaadi Purethal kasutamisel kodeerida 

teenust koefitsiendiga 0,5. 

 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus „Subkutaanne allergeenspetsiifiline 

immuunravi muude allergeenide 

ekstraktiga, üks manustamiskord“ 

 



piirhinna ja kohaldamise tingimuste 

muutmine. 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Pole asjakohane  

Kulutõhusus  Pole asjakohane  

Omaosalus Puudub  

Vajadus Pole asjakohane 
 

 

 

Teenuse piirhind Teenuse uus piirhind on 33,99€  

Kohaldamise tingimused Koodiga 208R tähistatud 

ravimiteenuse korral tuleb preparaadi 

Purethal kasutamisel kodeerida 

teenust koefitsiendiga 0,5. 

 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Muudatusest tuleneb ravikindlustuse 

eelarvele väikene kokkuhoid 

(1089,43€) 

 

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

 

Teenuse 208R hinnakujundust 

muudetakse arvestades ühe preparaadi 

(Purethal) korral kahe annuse 

maksumusega ning teiste preparaatide 

korral ühe annuse maksumusega. 

Kehtestatakse rakendustingimus, mis 

kohustab preparaadi Purethal 

kasutamisel kodeerida teenust 

koefitsiendiga 0,5. 

Muudatuse tulemusel on 

kõik kolm 

immuniseerimisel 

kasutatavat preparaati 

patsientidele 

kättesaadavad. 

 

 


