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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS 

1. Taotluse algataja 

Organisatsiooni või ühenduse 

nimi 

Eesti Haigekassa 

Postiaadress Lastekodu 48, Tallinn 10144 

Telefoni- ja faksinumber faks 6 208 449 

E-posti aadress info@haigekassa.ee 

Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi ning 

kontaktandmed 

Keili Kõlves, keili.kolves@haigekassa.ee 

 

 

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed) 

2.1. Teenuse nimetus Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning 

psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste 

ühendamine. 

2.2. Teenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus 

(edaspidi loetelu) olemasoleva 

teenuse korral  

Teenused 221R, 222R, 223R, 224R, 225R,226R 
 

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)  

2.4. Ettepaneku eesmärk  Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1 

 Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2     

 Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3 

 Teenuse nimetuse muutmine4 

 Teenuse kustutamine loetelust5 

 Teenuse omaosaluse määra muutmine6 

 Muu (selgitada)  

2.5. Peatükk loetelus, kus 

teenus peaks sisalduma  

Üldarstiabi                                

Ambulatoorne eriarstiabi          

Meditsiiniseadmed ja ravimid  

Statsionaarne eriarstiabi 

Uuringud ja protseduurid 

Operatsioonid 

Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid   

Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

Hambaravi 

Kompleksteenused 

                                                 
1 Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole 

võimalik/vajalik täita. 
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- 2 ning 8.1. 
3 Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta, 

miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. 
4 Täidetakse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise 

vajalikkuse kohta. 
5 Täidetakse taotluse punktid 1-2 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta. 
6 Täidetakse punktid 1-2, 4.6, 9 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta. 
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Ei oska määrata/ Muu (selgitada)  

 

Vaadatakse üle järgnevad bioloogilise ravi teenused ning kaalutakse esimese ja teise valiku 

teenuste ühendamist: 

1) 221R „1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, 

anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi 

korral, 4-nädalane ravikuur“ 

2) 222R „1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise 

koliidi korral, 4-nädalane ravikuur“ 

3) 223R „1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane 

ravikuur“ 

4) 224R „2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim  reumatoidartriidi, 

anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi 

korral, 4-nädalane ravikuur“ 

5) 225R „2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise 

koliidi korral, 4-nädalane ravikuur“ 

6) 226R „2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane 

ravikuur“  

 

NOR-SWITCH uuringu põhjal ei mõjuta ravi saavatel patsientidel originaali asendamine 

biosimilariga patsientide raviefekti. Biosimilarid on hinnalt soodsamad efektiivsuselt ja 

ohutuselt samaväärsetest originaalpreparaatidest. Sellest tulenevalt peab kaaluma, kas ja 

millisel kujul oleks võimalik esimese ja teise valiku teenuste ühendamine. Selle eesmärk oleks 

luua motivatsioonimehhanism, mis suunaks arste kaaluma ravi vahetamise võimalikkust ning 

ühtlasi võimaldaks suunata raha rohkemate patsientide ravimisse.  

 

3. Esitamise kuupäev 20.12.2016 

4. Esitaja nimi ja allkiri Tanel Ross 

 

 

 

 

 

 


