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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Eesti Haigekassa esitas taotluse „Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või 

darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 

0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel 

sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste 

laiendamine.“. Tervishoiuteenust 200R „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või 

darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 

0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel 

sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ võib tulenevalt teenuse 

sõnastusest kasutada ainult statsionaarsel ravil viibival patsiendil. 

 

Lühitoimelist epoetiini kasutatakse enamasti aga hemodialüüsil, millega seoses manustatakse 

ravimit patsiendile päevaravi raames veeni. Lühitoimeline epoetiin on hetkel kättesaadav läbi 

apteegisüsteemi, mis tähendab, et ravi saamisele eelneb retsepti välja kirjutamine arsti poolt 

ning ravimi välja ostmine patsiendi poolt. Teatud juhtudel pole õige annusega ravim apteegist 

kohe kättesaadav. Kõik eelnev toob kaasa ravi viibimise. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Teenuse 200R piirhind tulenevalt antud taotluse menetlusest ei muutu. 

 

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  



Patsiendid, kes vajavad teenust 200R haiglas, kuid mitte statsionaarsel ravil viibimise ajal, 

saavad hetkel epoetiini soodustusega apteegist. Seega täiendav kulu teenuse nimetuse 

muutmisest puudub. 

 

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 

Teenusel 200R hetkel rakendustingimused puuduvad ning nende seadmist ei pea Haigekassa 

mõistlikuks. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga 

doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga 

doosis 1 mikrogramm või 

metoksüpolüetüleenglükool epoetiin 

beetaga doosis 0,8 mikrogrammi 

renaalse aneemiaga statsionaarsel 

ravil viibival patsiendil või imikutel 

sünnikaaluga 750–1500 g ja 

gestatsioonieaga alla 34 nädala“ 

rakendustingimuste laiendamine 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Epoetiini ostmine apteegist.  

Kulutõhusus  Pole asjakohane  

Omaosalus Puudub  

Vajadus Pole asjakohane  

 

Teenuse piirhind Ei muutu  

Kohaldamise tingimused Teenusel 200R hetkel 

rakendustingimused puuduvad ning 

nende seadmist ei pea Haigekassa 

mõistlikuks. 

 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Puudub  



Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

 

Teenuse 200R nimetus võimaldab 

seda kasutada ainult statsionaarsel 

ravil viibimise ajal. Lühitoimelist 

epoetiini kasutatakse enamasti aga 

hemodialüüsil, millega seoses 

manustatakse ravimit patsiendile 

päevaravi raames veeni. 

Lühitoimeline epoetiin on hetkel 

kättesaadav läbi apteegisüsteemi, mis 

tähendab, et ravi saamisele eelneb 

retsepti välja kirjutamine arsti poolt 

ning ravimi välja ostmine patsiendi 

poolt. 

Vältimaks ravi viibimist 

sõnastada teenuse nimetus 

ümber järgmiselt „Ravi 

beetaepoetiiniga doosis 

200 TÜ või 

darbepoetiiniga doosis 1 

mikrogramm või 

metoksüpolüetüleenglüko

ol epoetiin beetaga doosis 

0,8 mikrogrammi renaalse 

aneemiaga patsiendil või 

imikutel sünnikaaluga 

750–1500 g ja 

gestatsioonieaga alla 34 

nädala“ 

 

 


