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KULUTÕHUSUSE JA RAVIKINDLUSTUSE EELARVE MÕJU HINNANG 

 

Teenuse nimetus Kõrva kuulmisluukese endoprotees 

Taotluse number 1339 

Kuupäev 13.05.2019 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

1.1. Ülevaade taotluse sisust 

Eesti Kõrva -Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts esitas taotluse loetelus 

olemasoleva tervishoiuteenuse 2853L „Kõrva kuulmisluukese endoprotees“  piirhinna 

muutmiseks (ei tulene uue ravimikomponendi või tehnoloogia lisamisest 

olemasolevasse teenusesse). Praegune teenus ei kata teenuse tegelikke kulusid, kuna 

uute kuulmisluukeste endoproteeside hind on olulisel määral tõusnud.  

1.2. Taotletav teenus 

Kõrva kuulmisluukeste endoproteeside valik on viimastel aastatel märkimisväärselt 

laienenud. Turule on jõudnud mitmeid uusi ja tõhusaid proteese. Kaasaegsete 

kuulmisluukese endoproteeside kasutamisega on sageli võimalik taastada patsiendi 

kuulmist määral, mis võimaldab vältida hilisemaid kulusid kuulmisabivahenditele.  

1.3. Alternatiiv 

Alternatiiv taotletavale teenuse piirhinna muutmisele on hetkel kehtiv teenuse piirhind. 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Tegu olemasoleva teenuse piirhinna muutmisega. Teenuse piirhind vaadatakse üle eriala 

nüüdisajastamise käigus. 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud  

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Tegu tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmisega. 

Kulutõhusust hinnati teenuse lisamisel loetellu. 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse 

kasutamise tagamiseks 



Lk 3 / 3 

 

Tegu tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmise taotlusega. 

Teenuse hind koos ravikindlustuse eelarve mõju prognoosiga vaadatakse üle eriala 

nüüdisajastamise käigus.  

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:  

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Kõrva kuulmisluukese endoprotees Piirhinna 

muutmine 

Ettepaneku esitaja Eesti Kõrva -Nina-Kurguarstide ja Pea- ja 

Kaelakirurgide Selts 

      

Teenuse alternatiivid Jah Hetkel kehtiv 

piirhind 

Kulutõhusus  Kulutõhusust ei otsitud, kuna soovitakse muuta  

teenuse piirhinda 

Kulutõhusus 

hinnatud 

teenuse 

lisamisel 

loetellu 

Omaosalus ei       

Vajadus patsientide arv Eestis: 

vaadatakse üle eriala nüüdisajastamise käigus 

      

teenuse osutamise kordade arv aastas kokku: 

vaadatakse üle eriala nüüdisajastamise käigus 

      

Teenuse piirhind Hind vaadatakse üle eriala nüüdisajastamise käigus       

Kohaldamise tingimused ei       

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

vaadatakse üle eriala nüüdisajastamise käigus       

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

 

 

Kõrva kuulmisluukese endoprotees teenuse 

piirhinna muutmine. 

      

 

6. Kasutatud kirjandus 

 

 


