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Eesti	  Haigekassa	  
Sclerosis	  multiplexi	  ravi	  

05.03.2014.a.	  
	  

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts osales 2013.a. 
aktiivselt neuroloogia eriala teenuste hinnakujundamise protsessis ning Sclerosis 
Multiplexi bioloogilise ravi kaasajastamise otsustamisel. Sisuliselt arutasime ka 
fingolimoodi lisandumist ravimiarsenali, täiendavalt natalizumabile, millega raviti 
eelmisel aastal 19 patsienti ravimi keskostu kaudu. Oleme saatnud Haigekassale 
2013.a. septembris ravivajadused Eesti neuroloogiakeskuste kaupa (kokku 
natalisumabi 46 patsiendile, neist 2014.a. uued juhud 27; fingolimodi 32 
patsiendile) 
 
Eesti Haigekassa nõukogu otsus novembrist 2013 Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetelu kohta nägi ette fingolimoodi kasutamisest tulenevat lisakulu 233000 EUR, 
mis on 14 patsiendi aasta ravimaksumus. Lisaks sellele peab alates käesolevast 
aastast seni tsentraalselt makstud ravimite maksumus lisanduma SM bioloogilise 
ravi kompetentsiga raviasutuste eelarvesse (TÜK, PERK, ITK, LTKH). Täiendav 
nimetatud raviasutuste suunatud eelarve peab suurenema nende andmete alusel 
kokku 33 patsiendi ravirahaga. 
 
Käesolevaga palume haigekassal tagada senise keskostu vahendite ja haigekassa 
nõukogu otsusest tulenevate lisasummade jõudmine ravi teostavate asutuste 
eelarvetesse. 
 
Kahetsusväärselt on praegu tegemist olukorraga, kus erialaseltsil ei ole ülevaadet 
Sclerosis multiplexi ravi reaalsetest võimalustest nimetatud kahte ravimit 
määravates kliinikutes. Teeme Eesti Haigekassale ettepaneku koos arutada ja 
kokku leppida Sclerosis multiplexi raviks vajalikud konkreetsete raviasutuste 
täiendavad summad. 
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