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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA 

 

Juhime tähelepanu, et haigekassa avalikustab taotlused kodulehel. Konfidentsiaalne 

informatsioon, mis avalikustamisele ei kuulu, palume tähistada taotluse tekstis märkega 

„konfidentsiaalne“. 

 

1. Taotluse algataja 

1.1 Organisatsiooni nimi (taotleja) Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts 

1.2 Taotleja postiaadress Ravila 19, Tartu 50411 

1.3 Taotleja telefoninumber Tel +372 737 4230 

1.4 Taotleja e-posti aadress eias@eias.ee 

1.7 Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi  Krista Ress 

1.8 Kontaktisiku telefoninumber 606 7845 

1.9 Kontaktisiku e-posti aadress krista.ress@itk.ee 

 

2. Taotletav tervishoiuteenus 

2.1. Tervishoiuteenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva 

tervishoiuteenuse korral  

7508 

207R 

208R 

2.2 Tervishoiuteenuse nimetus 7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks 

protseduur 

207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi 

putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks 

manustamiskord 

208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi 

muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord 

2.3. Taotluse eesmärk 

 Uue tervishoiuteenuse lisamine loetellu 

 Uue ravimiteenuse lisamine loetellu 

 Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse 

 Uue tehnoloogia lisamine loetelus olemasolevasse teenusesse 

 Olemasolevas tervishoiuteenuses sihtgrupi muutmine (sh. laiendamine või piiramine) 

  Eriala kaasajastamine (terve ühe eriala teenuste ülevaatamine) 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse piirhinna muutmine, mis ei tulene uue 

ravimikomponendi või tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse (nt. teenuses olemasoleva 

kulukomponendi muutmine)1 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kohaldamise tingimuste muutmine, mis ei tulene uue 

ravimikomponendi või uue tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse  ega teenuse sihtgrupi 

muutmisest (nt. teenuse osutajate ringi laiendamine, teenuse kirjelduse muutmine)2 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kindlustatud isiku omaosaluse määra, haigekassa poolt 

kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära muutmine3 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse nimetuse muutmine4 

 Tervishoiuteenuse väljaarvamine loetelust5 

 Üldkulude ühikuhindade muutmine vastavalt määruse „Kindlustatud isikult tasu maksmise 

                                                 
1 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 6 
2 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2 ja 12 ning kui on kohaldatav, siis ka 7 ja 8 
3 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2, 5.1, 11.4 ja 12. 
4 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 
5 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 5.1 

mailto:krista.ress@itk.ee


Lk 2 / 4 

 

kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 

arvutamise metoodika“ § 36 lõikele 26 

2.4 Taotluse eesmärgi kokkvõtlik selgitus 
Esitada lühidalt taotluse eesmärgi kokkuvõtlik selgitus, mida taotletakse ja millistel põhjustel. 

Taotluse eesmärgiks on tagada patsientidele ühtlane teenuseravikvaliteet ning vähendada teenuse 

väärkasutamise tõenäosust ning sellest tulenevat riski patsientide tervisele.  

Täpsemad selgitused lisatud muutmisettepaneku kaaskirjas.  

 

7. Tingimused ja teenuseosutaja valmisolek kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks  

7.1 Tervishoiuteenuse osutaja  
Nimetada kohased teenuse osutajad (nt. piirkondlik 

haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, 

valikupartner, perearst) 

Allergeenspetsiifilist immuunravi võib teha ainult 

vastava süvendatud erialase väljaõppe saanud 

erialaspetsialist (allergoloog-immunoloog, 

allergoloogia lisapädevusega pediaater, 

allergoloogia lisapädevusega sisearst). 

Teenust võib osutada regionaal- ja keskhaiglates, 

kus on vastava kogemusega erialaspetsialistid ja 

vastava väljaõppe saanud õenduspersonal. 

7.2 Kas tervishoiuteenust osutatakse 
ambulatoorselt, statsionaarselt, ja/või 

päevaravis/päevakirurgias?  

- ambulatoorselt (207R, 208R, 7508) 

- statsionaarselt (207R, 7508) 

- päevaravis (207R, 7508) 

7.3 Raviarve eriala  
Nimetada, milliste erialade raviarvete peal antud 

teenus sisaldub lähtudes ravi rahastamise 

lepingust. 

- allergoloogia-immunoloogia (hetkel täidab antud 

iseseisev eriala pulmonoloogia lepingut) 

- pediaatria 

- sisehaigused 

7.4 Minimaalne tervishoiuteenuse osutamise 

kordade arv kvaliteetse teenuse osutamise 

tagamiseks 

Raviteenuse maht ja osutatav kvaliteet ei ole 

otseses omavahelises seoses.  

7.5 Personali (täiendava) väljaõppe vajadus 

Allergeenspetsiifilist immuunravi võib teha ainult vastava süvendatud erialase väljaõppe saanud 

erialaspetsialistid (allergoloog-immunoloog, allergoloogia lisapädevusega pediaater, allergoloogia 

lisapädevusega sisearst) ning teenust võib kasutada regionaal- ja keskhaiglates, kus on vastava 

kogemusega erialaspetsialistid ja vastava väljaõppe saanud õenduspersonal. Raviteenuse osutamine 

antud spetsialistide poolt ei eelda täiendava väljaõppe vajadust. 

7.6 Teenuseosutaja valmisolek 

Regionaal- ja keskhaiglates, kus on vastava väljaõppega erialaspetsialistid on antud teenust osutatud 

ja on olemas valmisolek antud teenuse osutamise jätkamiseks. 

 

12. Tervishoiuteenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ning kohaldamise tingimused  

12.1 Tervishoiuteenuse väärkasutamise 

tõenäosus 
 

On olemas risk teenuse väärkasutamiseks: 

- ravi määramine ja osutamine piisavat erialast 

kompetentsi mitte omava spetsialisti poolt 

(eriarst, õde) 

- ravi määramine allergeenspetsiifilist ravi mitte 

vajavale patsiendile 

- allergeenspetsiifiliseks raviks vale 

allergeenpreparaadi valik 

                                                 
6 Vajalik on täita taotluse punktid 1 ja 2 ning seejärel esitada kuluandmed metoodika määruse lisades 12 ja 13 

toodud vormidel:   „Tervishoiuteenuse osutaja kulud ressursside kaupa“ ja  „Tervishoiuteenuse osutaja osutatud 

teenuste hulgad“   
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Tuginemine rahvusvahelistele ravijuhistele ning 

selgelt piiritletud erialaspetsialisti valik 

(allergoloog-immunoloog, allergoloogia 

lisapädevusega pediaater, allergoloogia 

lisapädevusega sisearst) välistaksid teenuse 

väärkasutamise. 

12.2 Tervishoiuteenuse liigkasutamise 

tõenäosus 
 

Allergeenspetsiifilise immuunravi teostamise 

kogemus Eestis on pikaajaline.  

Tuginemine rahvusvahelistele ravijuhistele ning 

selgelt piiritletud erialaspetsialisti valik 

(allergoloog-immunoloog, allergoloogia 

lisapädevusega pediaater, allergoloogia 

lisapädevusega sisearst) välistaksid teenuse 

liigkasutamise. 

12.3 Patsiendi isikupära ja eluviisi võimalik 

mõju ravi tulemustele 

Patsiendi soo, rahvuse jms mõju 

ravisoostumusele ja/või ravitulemustele on 

prognoosimatu.  

12.4 Kas tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse 

kasutamise tagamiseks on vajalik kohaldamise 

tingimuste sätestamine 

Jah 

12.5 Tervishoiuteenuse kohaldamise tingimused 

Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse 

üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline 

riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma. 

 

Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse 

üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas, kui 

teenust osutab allergoloog-immunoloog, allergoloogia lisapädevusega pediaater või allergoloogia 

lisapädevusega sisearst. 

 

Koodiga 7508 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle 

tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas, kui teenust 

osutab allergoloog-immunoloog, allergoloogia lisapädevusega pediaater või allergoloogia 

lisapädevusega sisearst. 
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Taotluse esitamise kuupäev 31.12.2016 

Taotleja esindusõigust omava isiku nimi ja 

allkiri 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


