_KULUTÕHUSUSE JA RAVIKINDLUSTUSE EELARVE MÕJU HINNANG
Teenuse nimetus

LÜMFITERAAPIA (KESTUS 60 MIN)
piirhinna muutmine

Taotluse number

1255

Kuupäev

29.06.2017

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Ettepaneku muuta tervishoiuteenuste loetelus oleva teenuse „Lümfiteraapia (kestusega 60
min)” (kood 7058) piirhinda esitas Eesti Taastusarstide Selts ja MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit.
1.1. Ülevaade taotluse sisust
Taotluse esitaja poolt on väljatoodud järgmine põhjendus tervishoiuteenuse piirhinna
muutmiseks. “Taotlus on esitatud seoses Haigekassa poolt 2017. aastaks kehtestatud
lümfiteraapia teenuse piirhinnaga, milleks on 22.62 EUR-i ja mille kehtestamise aluseks on
võetud MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liidu ja Eesti Taastusarstide Seltsi poolt esitatud taotluses
nr 935 (11.01.2013) märgitud andmed “ Arvestatud on ühe patsiendi jaoks keskmiselt kuluv
materjali hulk 20 teenuse kohta (patsient saab maksimaalselt 20 teenust aastas), mis on 47,77
EUR.. Ühe teenuse sidumismaterjali hulga saame korrutades koefitsiendiga 0,05, mis on 2,39
EUR.“
Lümfiteraapia teenuse taotlus on esitatud 2013. aastal ilma eelneva samalaadse teenuse
kogemuseta, taotluses esitatud sidumismaterjalide kuluarvestus (kulu ühe teenuse kohta) tehti
20 teraapiakorda arvestades. 2015. aastast Haigekassa teenuste loetelus oleva lümfiteraapia
maksimumkordade arv aastas on 15 korda ühe patsiendi kohta. Sellest tulenevalt ei kata 2013.
aastal esitatud taotluses arvutatud sidumismaterjalide hind teenuse efektiivseks osutamiseks
vajaminevate sidumismaterjalide kulu. 2013. aastal esitatud taotluses on sidumismaterjalide
kulu arvestatud 20 korra kohta, kuid seoses teenuse kättesaadavuse piiratuse kui ka patsiendi
vajadusega ei saa kõik patsiendid antud teenust lubatud 15 korda aastas, seega hetkel kehtiv
piirhind ei kata teenusega kaasnevaid kulusid. Kui patsiendile osutatakse vähem teenuseid,
siis sidumismaterjalide kulu on sama, mis 15 korra puhul.“
1.2. Taotletav teenus
Soovitakse muuta ühekordsete materjalide „YKM29AB02 Sidumisvahendite komplekt“
hinda. Kehtivas teenuse kirjelduses on komplekti maksumuseks 2,39 eurot.
1.3. Alternatiiv
Kuna soovitakse muuta piirhinda alternatiivi ei otsita.
2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud
Ettepaneku esitaja poolt soovitakse teenuse piirhinda muuta vastavalt tabelile 1. Kehtiva
piirhinna kirjeldus lisas 1.
Tabel 1. Piirhind soovitud YKM-i komplekti maksumuse muudatusega:
Ressursi kood

nimi Ressursi

Mõõtühik

OST4413
OST4415

Patsiendi haldus
IT ressursid

määratlemata
kirjeldamata

Ressursi
kasutamise
keskmine
maht

0,5
4

Ressursi
ühe
mõõtühiku
maksumus

0,92
0,04

Maksumus

0,46
0,17

Märkused

PER0412

Füsioterapeut

minut

60

0,31

18,34

PIN993305

Vastuvõtukabinet

minut

60

0,02

1,434

YKM29AB02

Sidumisvahendite
komplekt

tükk

1

8,05

KOKKU

8,05

15 teenust
patsiendi
kohta
aastas

28,45

Taotluse lisas 1, tabelis 6 on esitatud keskmisele patsiendile keskmiselt ühe jäseme
sidumisraviks kuluv sidumismaterjalide hulk ja maksumus firma Mediq 2016. aasta
hulgihindadega. Kulu kokku ühe patsiendi kohta 53,67 eurot (15 teenust aastas).
Palusime erialaseltsil esitada lisaandmed lisas 1 esitatud ühekordsete materjalide kohta
raviasutuste lõikes 2016. aasta kohta.
Kulutõhususe analüüs
2.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud
Ei otsitud kuna sooviti muuta piirhinda.
2.2. Kulutõhusus Eestis
3. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos
3.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele
Tervishoiuteenust „Lümfiteraapia (kestusega 60 min)” (kood 7058) osutati 2016. aastal 3970
korda. Eeldades , et teenust osutatakse 2018. aastal samal tasemel oleks lisakulu ravikindlustuse
eelarvele (3970*28,45)-(3970*22,79)=22 478 eurot.
3.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi poolt tehtavad kulutused puuduvad.
3.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud
Ei otsitud kuna sooviti muuta tervishoiuteenuse piirhinda
3.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise
tagamiseks
Kohaldamistingimused vajalikud, vältimaks teenuse liigkasutamist.
4. Kokkuvõte
Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:

Vastus
Teenuse nimetus

Ettepaneku esitaja

Selgitused
Soovitakse muuta YKM
LÜMFITERAAPIA
(KESTUS 60 MIN) piirhinna maksumust teenuse
piirhinnas
muutmine

Eesti Taastusarstide Selts ja
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit.

Teenuse alternatiivid
Kulutõhusus

Omaosalus
Vajadus

Teenuse piirhind
Kohaldamise tingimused

ei
teenuse osutamise kordade arv
aastas kokku 3780 2016.a
28,45
jah

Kohtuda taotluse
esitajatega.

Eeldusel ,et teenuse maht on
Muudatusest tulenev lisakulu
ravikindlustuse eelarvele aastas kokku sama ,mis 2016.a. 22 478 eurot
Soovitakse muuta teenuse
Eriala liidult küsiti
Lühikokkuvõte hinnatava teenuse
piirhinda – piirhinnas sisalduva lisaküsimustena andmeid
kohta
YKM-i maksumust arvestades, et haiglate lõikes ühekordsete
teenust on lubatud aastas ühele sidumismaterjalide kohta.
patsiendile osutada 15 korda.
Kuna eriala liit andis
tagasiside, et neil
puuduvad haiglate andmed
ei ole võimalik koostada
hõiveanalüüsi materjalide
kasutuse kohta. Hetkel
puudub võimalus hinnata
andmete esitamise õigsust.

5. Kasutatud kirjandus

Lisa 1

Lümfiteraapia (7058/0)
Kategooria 1

29/taastusravi ja füsiaatria;

Tulu

0

Kategooria 2

PROTSED/UURINGUD JA PROTSEDUURID

Kogus

1

Kategooria 3

999/esitatakse

Ühikuid

0

Kategooria 4

1/kirjeldus aktsepteeritud

Kulu kontodelt

Kategooria 5

1/piirhind=stdh

Kulu tegevustelt

19.77

Kulu KO-lt

0.00

Kulu ressurssidelt

3.02

Kulu kokku
Märkused

22.79

Jagatud kulu

0.00

Jagatud kogus

0

Ühiku hind

22.79

Kogus KO-lt
Kogus kokku

Kood

Üksus

Nimetus

Käitur

1

Ühiku hind

Kogus

Kulu tegevustelt
9321

29

Lümfiteraapia läbi viimine

min

0.33

60.00

PER0412

0

Füsioterapeut

min

0.31

1.00

PIN993305

0

Vastuvõtukabinet

min

0.02

1.00

Kulud materjalidest
OST4415

0

IT ressursid

999

0.04

4.00

YKM29AB02

0

Sidumisvahendite komplekt

tk

2.39

1.00

OST4413

0

Patsiendi haldus

#

0.92

0.50

