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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Logopeediline teraapia 

Logopeediline kompleksuuring (ühele 

patsiendile üks kord) 

Taotluse number 1036 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Ettepaneku muuta koodiga 7619 tähistatud teenuse „Logopeediline teraapia“ ja 

koodiga 7611 tähistatud teenuse „Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile 

üks kord)“ piirhinda esitas Eesti Logopeedide Ühing. Ettepaneku sisu on viia teenuste 

piirhinnad vastavusse haigekassa kulumudelijärgsete standardhindadega. Ettepaneku 

põhjendusena on toodud, et füsioteraapia, tegevusteraapia ja psühholoogia teenuste 

piirhinnad on viidud vastavusse nende kulumudelijärgsete hindadega, kuid nimetatud 

logopeedia teenuste puhul seda ei tehtud. 

2. Teenuse hinna põhjendatus 

2015. aastal toimub logopeedia eriala teenuste loetelu ja piirhindade kaasajastamine 

tervishoiuteenuste loetelus eesmärgiga kehtestada uus teenuste loetelu korrigeeritud 

hindadega alates 2016. aastast. Sellest tulenevalt ei leita teenuste hindasid käesolevas 

hinnangus. 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. kulude leidmine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Käesolevas hinnangus ei arvutata teenuste uusi hindasid. Seda tehakse logopeedia 

eriala kaasajastamise käigus 2015. aasta jooksul. Kõne- (sh hääle) ja keelehäirete 

ning düsfaagia diagnostikale ja teraapiale alternatiivseid tervishoiuteenuseid ei 

ole. 

3.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Teenuste piirhinna muutmine ei mõjuta patsiendi poolt tehtavaid kulutusi. 

3.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Ei hinnata, kuna tegemist on piirhinna muutmise ettepanekuga. 

3.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta 

Kulutõhususe uuringuid ei otsitud, kuna tegemist on piirhinna muutmise 

ettepanekuga. 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1 Teenuse mõju ravikindlustuse eelarvele ja võrdlus alternatiividega 

Mõju ravikindlustuse eelarvele ei hinnata, kuna käesolevas hinnangus ei arvutata 

teenuste uusi hindasid. Seda tehakse logopeedia eriala kaasajastamise käigus 

2015. aasta jooksul. 

4.2 Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Ei hinnata, kuna tegemist on piirhinna muutmise ettepanekuga. 
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4.3 Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Ei muutu seoses teenuste piirhinna muutmise ettepanekuga. 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabeli kujul:  

 Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Logopeediline teraapia; 

Logopeediline 

kompleksuuring (ühele 

patsiendile üks kord) 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Logopeedide Ühing  

Teenuse alternatiivid Alternatiivid puuduvad  

Kulutõhusus  Ei hinnatud Hinnangus ei arvutatud teenuste 

uusi hindasid, kuna 2015. aasta 

jooksul toimub kõigi logopeedia 

eriala teenuste kaasajastamine 

tervishoiuteenuste loetelus 

Omaosalus Ei  

Vajadus Ei esitatud Hinnangus ei tehtud 

ravikindlustuse eelarve mõju 

prognoosi, mistõttu ei olnud 

vajalik ka patsientide/teenuste 

arvu prognoos 

Teenuse piirhind Ei arvutatud 2015. aasta jooksul toimub 

logopeedia eriala 

kaasajastamine 

tervishoiuteenuste loetelus 

Kohaldamise tingimused Piirhinna muutmine ei 

mõjuta 

 

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Ei hinnatud Hinnangus ei arvutatud teenuste 

uusi hindasid, kuna 2015. aasta 

jooksul toimub kõigi logopeedia 

eriala teenuste kaasajastamine 

tervishoiuteenuste loetelus 

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

2015. aastal toimub kõigi 

logopeedia eriala teenuste 

kaasajastamine 

tervishoiuteenuste 

loetelus, mistõttu leitakse 

teenuste uued piirhinnad 

selle protsessi käigus 

eesmärgiga kehtestada 

uued hinnad 

tervishoiuteenuste 

loetelus alates 2016. 

aastast 

 

 


