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1. Lühikokkuvõte taotlusest
Eesti Haigekassa esitas taotluse „Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide
vaktsineerimine.“. Käesoleval hetkel on luuüdi siirdamise järgse vaktsineerimise rahastamine
süsteemse lahenduseta ja patsiendid finantseerivad seda ise või jätavad vaktsineerimised
tegemata. Luuüdi (ja ilmselt ka teiste organite) siirdamise järgselt vajavad patsiendid
revaktsineerimist kõikide immuniseerimiskava vaktsiinidega.
Immuniseerimiskava (Tervise- ja tööministri määrus nr 9) alusel immuniseeritakse järgmiste
nakkushaiguste vastu:
1) tuberkuloos;
2) B-viirushepatiit;
3) difteeria;
4) teetanus;
5) läkaköha;
6) poliomüeliit;
7) leetrid;
8) punetised;
9) mumps;
10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
11) rotaviirusnakkus;
12) inimese papilloomiviirusnakkus.
03.04.2018 toimunud Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekul otsustati, et luuüdi
siirdamise patsientidele peab tasuta võimaldama immuniseerimiskava vaktsiine ning, et selleks
algatab Sotsiaalministeerium immuniseerimiskava muutmise.
Alates 25.05.2018 on immuniseerimiskavasse lisatud järgnev täiendus: „Luuüdi siirdamise
järel võib immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava
näidustusega isikuid.“.
Luuüdi siirdamise järgne vaktsineerimine on seega lisatud juba Immuniseerimiskavasse ning
seda ei lisata Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu. Vaktsiinide hankimine ja
rahstamine on alates 2019. aastast Haigekassa kohustus.
2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud
Ühe patsiendi vaktsineerimine immuniseerimiskavasse kuuluvate vaktsiinidega maksab ca
120€.

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
Haigekassa andmebaasi alusel on aastatel 2014-2017 saanud luuüdi siirdamist (teenused 8101
„Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine“ ja
8102 „Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi
jälgimine“) kokku 233 isikut, kellest on praeguseks elus 177. Kõik need elus olevad patsiendid
vajaksid revaktsineerimist immuniseerimiskava vaktsiinidega, mis läheks kokku maksma
21 240 eurot. Haigekassale pole teada, kui paljud neist patsientidest on lasknud end juba enda
kuludest revaktsineerida. Igal aastal teostatakse luuüdi siirdamine ca 60 patsiendile, see
tähendab, et järgnevatel aastatel on kulu revaktsineerimisele ca 7200 eurot.
4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Puuduvad
4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud
Pole asjakohane
4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise
tagamiseks
Pole asjakohane.
5. Kokkuvõte
Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul
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