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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

1.1. Ülevaade taotluse sisust 

Eesti Logopeedide Ühingu poolt esitatud taotluse eesmärk on laiendada kahe teenuse - 7620 

„Kliinilise logopeedi konsultatasioon“ ja 7623 „Instrumentaalse uuringu planeerimine ja 

raviplaani täiendamine“ - sihtgruppi. Taotluse alusel soovitakse võimaldada antud teenuste 

osutamist ka iseseisvas statsionaarses õendusabis viibivate patsientide hulgas. 

Hetkel võtab haigekassa nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui 

teenust osutatakse eriarsti suunamisel. 

 

1.2. Taotletav teenus 

Teenuste laiendamise vajalikkus tuleneb eelkõige iseseisvas statsionaarses õendusabis viibivatel 

patsientidel, kellel on neelamishäire ehk düsfaagia näidustus. Logopeediline hindamine ja 

vajalikud uuringud peaksid üldjuhul olema patsiendile osutatud õendusabile eelnevalt aktiivravis 

(neuroloogias või taastusravis). Kuid teenus on vajalik ka õendusabis pikemalt viibivate 

nasogastraalsondiga patsientidele, kellel eelnevalt koostatud raviplaani kohaselt on tarvilik hinnata 

neelamisfunktsiooni muutust ning sondi eemaldamise/võõrutamise võimalust. Vähesel määral on 

patsiente, kellel hinnatakse gastrostoomist võõrutamist ning trahheostoomiga patsiente. 

Sonditoidul olevate patsientide puhul tuleb arvesse võtta, et patsiendi seisund kuulub hindamisele 

4 nädalat pärast sondi paigaldamist (nt lamatiste tekkimise oht). 

 

1.3. Alternatiiv 

Tegemist on tervishoiuteenuste loetelus olemasolevate teenustega. Alternatiivide vaatlemine ei 

ole vajalik. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud 

Kuna teenuse muudatuse ettepaneku tõttu teenuste sisu ei muutu, ei muutu ka teenuste hind. 

Teenuste piirhinnad vastavalt kehtivale tervishoiuteenuste loetelule: 

• Kliinilise logopeedi konsultatsioon (7620) - 33,10 eurot 

• Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine (7623) - 30,93 eurot 

 

 

 



3. Kulutõhususe analüüs 

Tegemist on tervishoiuteenuste loetelus olemasolevate teenustega. Kulutõhususe hindamine ei ole 

vajalik. 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele 

Ravijuhtude prognoosi aluseks on võetud 2017. aastal iseseisvas statsionaarses õendusabis 

viibivate nasogastraalsondi toidul olevate patsientide ravijuhud. Lisatingimuseks oli, et patsient 

viidi üle statsionaarsesse õendusabisse 4 nädala jooksul pärast sondi paigaldamist. 

Saadud prognoosi alusel lisandub kliinilise logopeedi konsultatsioone ligikaudu 200 korda. 

Taotluse esitaja hinnangul lisandub instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani 

täiendamise teenus 75% kõikidest prognoositavatest juhtudest, seega lisandub teenust 150 korda. 

Arvestades, et instrumentaalse uuringuga hinnatakse patsiendi neelamisfunktsiooni, siis lisandub 

teenusele 7623 kas teenus 7596 „Direktne larüngoskoopia“ või teenus 7934 „Röntgenoskoopia 

kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)“. Teenuse 7596 ja 7934 prognoosis on arvestatud 2017. 

aastal instrumentaalse neelamishäire uuringute teostamisel vastavate uuringute kasutamise proportsioone. 

Teenust 7596 on arvestatud 26% juhtudest ja teenust 7934 74% juhtudest. 

Saadud prognoosi alusel on arvutatud lisakulu mõju ravikindlustuse eelarvele, mis on välja toodud 

tabelis 1. 

 

Tabel 1. Taotletava teenusega kaasnev lisakulu 

  2019 2020 2021 2022 

Teenuse osutamise arv aastas 200 200 200 200 

Kliinilise logopeedi konsultatsioon (kood 7620), piirhind 

33,10 6 620 6 620 6 620 6 620 

Teenuse osutamise arv aastas 150 150 150 150 

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani 

täiendamine (kood 7623), piirhind 30,93 eurot 4 640 4 640 4 640 4 640 

Direktne larüngoskoopia (kood 7596), piirhind 88,00 eurot 3 432 3 432 3 432 3 432 

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks 

piirkond) (kood 7934), piirhind 42,63 eurot 4 732 4 732 4 732 4 732 

Lisakulu ravikindlustuse eelarvele 19 423 19 423 19 423 19 423 

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Ei vaadelda. 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

Ei vaadelda. 

 



4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Teenust osutatakse eriarsti suunamisel. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus „Kliinilise logopeedi konsultatsiooni“ 

ning „Instrumentaalse uuringu 

planeerimine ja raviplaani 

täiendamine“ teenuste 

rakendustingimuste muutmine 

Soovitakse laiendada 

teenuste osutamise 

sihtgruppi. Soovitakse 

võimaldada antud teenuste 

osutamist ka iseseisvas 

statsionaarses õendusabis 

viibivate patsientide 

hulgas. 

Ettepaneku esitaja Eesti Logopeedide Ühing  

Teenuse alternatiivid Ei vaadelda Tegemist on 

tervishoiuteenuste loetelus 

olemasoleva teenusega. 

Kulutõhusus  Kulutõhususe hindamine ei ole 

vajalik. 

Teenuse sisu ja seetõttu ka 

hind ei muutu. 

Omaosalus Ei ole  

Vajadus patsientide arv Eestis   

teenuse osutamise kordade arv aastas 

kokku 

Kliinilise logopeedi konsultatsioon 

200 

Instrumentaalse uuringu planeerimine 

ja raviplaani täiendamine 150 

 

Teenuse piirhind Kliinilise logopeedi konsultatsioon 

33,10 eurot 

 

Instrumentaalse uuringu planeerimine 

ja raviplaani täiendamine 30,93 eurot 

Teenuste piirhinnad 

vastavalt kehtivale 

tervishoiuteenuste 

loetelule. 

Kohaldamise tingimused Jah Teenust osutatakse eriarsti 

suunamisel. 

 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

19 423 eurot  

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

Taotluse alusel soovitakse võimaldada 

antud teenuste osutamist ka iseseisvas 

statsionaarses õendusabis viibivate 

 



 patsientide hulgas. Teenus on vajalik 

eelkõige õendusabis pikemalt 

viibivate nasogastraalsondiga 

patsientidele, kellel eelnevalt 

koostatud raviplaani kohaselt on 

tarvilik hinnata neelamisfunktsiooni 

muutust ning sondi 

eemaldamise/võõrutamise võimalust. 

Hetkel võtab haigekassa nimetatud 

tervishoiuteenuse eest tasu maksmise 

kohustuse üle, kui teenust osutatakse 

eriarsti suunamisel. 

 

6. Kasutatud kirjandus 

 


