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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Septaalharu alkoholablatsioon 

Taotluse number 1121 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Teenuse Septaalharu alkoholablatsioon lisamiseks Eesti Haigekassa 

tervishoiuteenuste loetellu tegi Eesti Kardioloogide Selts.  

Septaalharu alkoholablatsioon on tänapäeval oluline minimaalselt invasiivne 

ravivõimalus hüpertroofilise kardiomüopaatia (HOCM) korral. HOCM on haigus, kus 

südame lihas on vasaku vatsakese süljavoolutraktis liialt paksenenud ja takistab 

seetõttu vere pumpamise vatsakesest välja aorti.  

 

HOCM esmane ravimeetod on medikamentoosne - südame löögisagedust alandavad 

ravimid. Kuldstandardiks on olnud HOCM ravis kirurgiline ravi: müektoomia ehk 

paksenenud südamelihase osa eemaldamine.  

 

Alkoholablatsiooni idee on tekitada paksenenud südamelihase osa kärbumine. Selleks 

süstitakse väga täpselt lokaliseeritud südamelihase osasse puhast etanooli. Sellega 

tekitatakse kontrollitud ülatusega ja lokalisatsiooniga infarkt. Selle protseduuri efekt 

on täheldatav koheselt protseduuri ajal - rõhugradient väheneb oluliselt vasaku 

vatsakese ja aordi vahel, vahel kaob rõhugradient hoopiski. 

 
2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus  

Teenuse piirhind leitakse kardioloogia eriala teenuste kaasajastamise raames. 

3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

3.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega 

Leitakse kardioloogia eriala teenuste kaasajastamise raames. 

3.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Puuduvad. 

3.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Võrdlust alternatiivse teenusega ei ole taotluses välja toodud. 

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; 

Prognoositav teenuse maht aastas 10 ravijuhtu. Lisakulu prognoos leitakse 

kardioloogia eriala teenuste kaasajastamise raames. 
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5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega;  

Seotud kardioloogia erialaga. 

6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Teenuse väär- ja liigkasutamist ei peetud taotluses tõenäoliseks.  

 

7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste. 

 

Kohaldamise tingimuse rakendamine vastavalt teenuse näidustustele 

8. Kokkuvõte 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Septaalharu alkoholablatsioon       

Ettepaneku 

esitaja 

Eesti Kardioloogide Selts       

Teenuse 

alternatiivid 
Kirurgiline ravi       

Kulutõhusus  Kulutõhususe uuringuid kiirotsingul ei leitud. 

 

      

Omaosalus Puudub       

Vajadus 10 ravijuhtu       

            

Teenuse 

piirhind 

Leitakse kardioloogia eriala teenuste 

kaasajastamise raames 

      

Kohaldamise 

tingimused 
Vastavalt teenuse näidustustele       

Muudatusest 

tulenev lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas 

kokku 

Leitakse kardioloogia eriala teenuste 

kaasajastamise raames 

      

Lühikokkuvõte 

hinnatava 

teenuse kohta  

Teenust hinnatakse kardioloogia eriala teenuste 

kaasajastamise raames 

 

      

 

 


