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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus LDL-aferees 

Taotluse number 1094 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Teenuse LDL-aferees lisamiseks Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu tegi 

Eesti Kardioloogide Selts.  

LDL-kolesterooli taseme tõus on südame-veresoonkonna haiguste tekke peamine 

põhjus. Perekondliku hüperkolesteroleemia (edaspidi HK) puhul põhjustab seda LDL-

retseptorite täielik või osaline puudumine. HK ravi algab dieedi ja elustiili muutusega, 

millele lisatakse lipiidide langetav ravi. Siiski ei piisa raskete hüperlipideemiate korral 

kolesterooli eesmärkväärtuste saavutamiseks, ainsaks võimaluseks on sellisel juhul 

LDL-aferees. 

2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus 

Teenust osutatakse prodesduuri – aferessiruumis: Protseduuri viib läbi õde ja 

protseduur kestab 2-4 tundi. Vajalikud on ka ADAsorb seade, ADAsorb kolonnipaar 

ja ADAsorb ühekordsed tarvikud. 

Taotluse hinnangul on teenuse maksumuseks 742,57 eurot. 

3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

3.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega 

Taotluses ei ole kulude võrdlust alternatiividega välja toodud. Kulude võrdlus leitakse 

kardioloogia eriala teenuste kaasajastamise raames. 

3.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Puuduvad 

3.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Taotluses on välja toodud taotletud teenuse tõhusus võrreldes alternatiividega. 

3.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta 

Kulutõhususe uuringuid kiirotsingul ei leitud. 

4. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele 
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Teenuse maht ja teenusega kaasnev lisakulu on kantud tabelisse 1.Esimesel aastal 

oleks lisakulu 347 523 eurot 

Tabel 1.teenuse maht ja lisakulu 

Patsientide arv 18 22 25 25 

Teenuste maht 468 572 650 650 

Teenuse 

lisakulu 347 523 424 750 482 671 482 671 

 

5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega 

 

Seotud kardioloogia ja nefroloogia erialaga. Iga LDL-afereesiga kaasneb teenus 

"Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul" (kood 7730) või "Terapeutiline 

plasmavahetus lapsel" (kood 7731). 

6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Taotluses teenuse väär- ja liigkasutamise ohtu ei nähta.  

 

7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste. 

 

Kohaldamise tingimuse rakendamine vastavalt teenuse näidustustele 

 

8. Kokkuvõte 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus LDL-aferees       

Ettepaneku 

esitaja 

Eesti Kardioloogide Selts       

Teenuse 

alternatiivid 
Lipiidide langetav ravi       

Kulutõhusus  Kulutõhususe uuringuid kiirotsingul ei leitud. 

 

      

Omaosalus Puudub       

Vajadus 18 patsienti       

468 korda       

Teenuse 

piirhind 

742,57 eurot (täpsem hind leitakse kardioloogia 

eriala teenuste kaasajastamise raames) 

      

Kohaldamise 

tingimused 
Vastavalt teenuse näidustustele       

Muudatusest 

tulenev lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas 

kokku 

347 523 eurot (täpsem hind leitakse kardioloogia 

eriala teenuste kaasajastamise raames) 
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Lühikokkuvõte 

hinnatava 

teenuse kohta  

Teenust hinnatakse kardioloogia eriala teenuste 

kaasajastamise raames 

      

 

 


