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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF 

V600 mutatsioon positiivse 

mitteresetseeritava või metastaatilise 

melanoomiga täiskasvanud patsientide 

raviks 

Taotluse number 1086 

 

Lühikokkuvõte taotlusest 

Eesti Onkoloogide selts taotleb uue teenuse „Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF 

V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga 

täiskasvanud patsientide raviks“ lisamist tervishoiuteenuste loetellu. Nimetatud teenus 

sisaldaks toimeainete vemurafeniib või dabrafeniib kasutamist BRAF V600 mutatsioon 

positiivsete mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide 

raviks.  

Nimetatud toimeained on ambulatoorselt kasutatavad ning nende lisamist on taotletud 

Haigekassa soodusravimite loetellu. Nii Ravimiamet kui ka Haigekassa on toimeainete 

vemurafeniib ja dabrafeniib efektiivsust ja kulutõhusust hinnanud ning nende lisamine 

soodusravimite loetellu on olnud arutlusel ka ravimikomisjonis (protokollid: 

https://www.sm.ee/et/ravimikomisjoni-koosolekute-paevakorrad-ja-protokollid). Lisaks on 

toimeaine vemurafeniib kulutõhusust hinnanud Tartu Ülikooli Tervishoiu instituut 

(http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/6045). Mõlema ravimi korral on müügiloa hoidjatele 

tehtud ettepanekud tingimuste osas, mille korral oleks Haigekassal võimalik preparaate 

kompenseerida ning hetkel käivad selles osas läbirääkimised ravimikomisjoni ja müügiloa 

hoidjate vahel. 

Seega pole asjakohane nende menetlemine tervishoiuteenusena.  

 

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;  

Pole asjakohane. 

 

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega 

Pole asjakohane. 

 

2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Pole asjakohane. 

 

2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Pole asjakohane. 

 

2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta 

Pole asjakohane. 

 

https://www.sm.ee/et/ravimikomisjoni-koosolekute-paevakorrad-ja-protokollid
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/6045
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3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele; 

Pole asjakohane. 

 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja 

seos teiste erialadega;  

Pole asjakohane. 

 

5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Pole asjakohane. 

 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Pole asjakohane. 

 

7. Kokkuvõte 
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  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 

mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise 

melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Onkoloogide selts  

Teenuse alternatiivid Pole asjakohane.  

Kulutõhusus  Pole asjakohane.  

Omaosalus Pole asjakohane.  

Vajadus Pole asjakohane.  

  

Teenuse piirhind Pole asjakohane.  

Kohaldamise 

tingimused 

Pole asjakohane.  

Muudatusest tulenev 

lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas 

kokku 

Pole asjakohane.  

Lühikokkuvõte 

hinnatava teenuse 

kohta  

Nimetatud toimeained on ambulatoorselt kasutatavad ning 

nende lisamist on taotletud Haigekassa soodusravimite 

loetellu. Nii Ravimiamet kui ka Haigekassa on toimeainete 

vemurafeniib ja dabrafeniib efektiivsust ja kulutõhusust 

hinnanud ning nende lisamine soodusravimite loetellu on 

olnud arutlusel ka ravimikomisjonis. Lisaks on toimeaine 

vemurafeniib kulutõhusust hinnanud Tartu Ülikooli 

Tervishoiu instituut. Mõlema ravimi korral on müügiloa 

hoidjatele tehtud ettepanekud tingimuste osas, mille korral 

oleks Haigekassal võimalik preparaate kompenseerida ning 

hetkel käivad selles osas läbirääkimised ravimikomisjoni ja 

müügiloa hoidjate vahel. 

Seega pole asjakohane nende menetlemine 

tervishoiuteenusena.  

 

 

 

 

 


