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Fookuses: 
autoimmuunsed liigesepõletikud: 

reumatoidartriit (M05, M06)  
juveniilne artriit (M08)  
anküloseeriv spondüliit (M45) 
psoriaatiline artropaatia (M07.0-3)  

patsiendid vanuses 16-62  
kalendriaasta 2010  
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Presenter
Presentation Notes
Reumaliidu tellimusel hakkas Praxis otsima võimalusi liigesepõletikega kaasneva majanduslikku koormuse kahandamiseks.Vaatame ühte diagnoosigruppi terviklikult. Lööme kulud ükshaaval kokku.Võtsime reumaliidu ja reumatoloogia seltsi soovitusel vaatluse alla slaidil olevad autoimmuunsed liigesepõletikud:Need on haigused, millesse haigestumist ei saa ennetada, korraliku ravita jäädes põhjustavad nad invaliidistumist ja kahandavad väga oluliselt patsiendi elukvaliteeti, suutlikkust tööd teha, aktiivset elu elada; kahandavad eluigaÕigeaegse sekkumise ja püsiva kvaliteetse raviga on enamikel haigusjuhtudest võimalik kirjeldatud negatiivseid tulemusi ära hoida või oluliselt kahandada.Nimetatud haiguste ravis kasutatakse bioloogilist ravi, so hirmkallist lahendust, mis nõuab riigilt kaalutlemist.Viis kuidas riik neile haigustele on vastanud indikeerib ravipoliitika küpsuse taset; see peegeldab poliitikakujundaja/ühiskonna väärtushinnanguidVanuserühm 16-62 ehk tööealine elanikkond on vaatluse all lähtuvalt seatud töö eesmärgist – läheneme stsenaariumianalüüsis tööealiste patsientide kui maksumaksjatele. Vaatluse all on üks kalendriaasta – lähtume eeldusest, et keskendudes vaid ühe aasta kuludele, saame teha järeldusi süsteemi tänasele olukorrale ja prognoosida muu olulise taustinfo abil tulevikutrende.



Autoimmuunsete liigesepõletike hind Eesti 
ühiskonnale: 27,4 miljonit eurot  
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Presenter
Presentation Notes
Kõiki asjakohaseid kulusid kokku lüües jõudsime arvuni 27,4 miljonit eurot (so pisut vähem, kui lubasime kutses). Püüdsime leida võimalikult tõelähedasi tulemusi ja kindlasti neid mitte ülehinnata. Viimaste täpsustuste raames muutsime eeldusi varasemast veel rangemaks, mis kahandas ka kulusid.Otsesed ja kaudsed kulud on peaaegu identsed.Otsesed kulud 13 686 545 Kaudsed kulud 13 687 522 



Otsesed kulud: 13,7 miljonit eurot  
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Presenter
Presentation Notes
Otsesed kulud – domineerivad meditsiinilised kulud ja rahalised hüvitised.Meditsiinilised kulud 6 287 770 Rahalised hüvitised 5 683 694 Rehabilitatsioon 1 191 882 Muud kulud 523 199 



Meditsiinilised kulud: 6,3 miljonit eurot  
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Bioloogiline ravi Muu eriarstiabi Üldarstiabi Ravimid 

Presenter
Presentation Notes
Tööealiste inimeste bioloogilisele ravile kulus vanas rahas 48,7 miljonit krooni, kulu jagunes 313 tööealise inimese vahel.Bioloogiline ravi 3 110 317 Muu eriarstiabi 941 985 Üldarstiabi 421 431 Ravimid 1 814 037 



Rahalised hüvitised: 5,7 miljonit eurot  
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Haigushüvitised Töövõimetuspension SKA toetused Hooldajatoetus 

Presenter
Presentation Notes
Haigushüvitised 570 680 Töövõimetuspension 4 448 112 Puuetega inimeste toetused 532 605 Hooldajatoetus 132 297 



Muud kulud 
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Presenter
Presentation Notes
Rehab.teenused 659 590 Abivahendid 532 293 Transport 224 924 Luu- ja liigese toitained 298 274 



Kaudsed kulud: 13,7 miljonit eurot 
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Haigestunul saamata jäänud tulu Riigil saamata jäänud maksutulu 

Presenter
Presentation Notes
KaudIsiku tinglikku saamata jäänud tulu on vähendatud talle makstavate asendussissetulekute võrra, seetõttu on maksutulu suurem kui selle aluseks olev tulu.



Töövõimetuskulu on tohutu – 20,9 milj €  
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Rahalised hüvitised 
riigilt; 7 207 764 € 

Saamata jäänud 
maksud; 7 324 773 € 

Saamata jäänud 
sissetulek; 6 347 296 € 

Presenter
Presentation Notes
Me analüüsi tulemuste peamine järeldus on lihtne: liigesepõletikega kaasneb tohutu töövõimetuskulu – kokku 20, 9 miljonit eurot, ca ¾liigesepõletikega seotud kogukuludest.Meie hüpoteesiks on, et need kulud on mõjutatavad / vähendatavad; selline kulu nõuab sekkumist.



Kuidas kahandada töövõimetuskulu? 
 

Varane diagnoosimine ja reageerimine 

Efektiivne ja järjepidev ravi  

Tööturult väljalangemise vältimine 
        kuid.. 
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Presentation Notes
Enamik liigesepõletikest ja töövõimetusest samaaegselt kõnelevad tööd nimetavad meetmetena kuidas töövõimetuse läbi tekkivat kahju vältida järgmisi sekkumisi  AgaHeites pilgu meie ravi ja sotsiaalkindlustusekorraldusse näeme mitmeid murekohtasid. Tänasest arutelu eesmärkidest tulenevalt – ärgitada teid aktiivselt kaasa mõtlema on need vormistatud provokatiivsemalt kui raportis kombeks..



Murekohad (1) 
Kuidas on võimalik varakult diagnoosida ja 

reageerida kui kõikides maakondades 
reumatoloogi ei ole ning juhtivates 
keskustes tuleb reumatoloogi juurde 
pääsemist oodata 6 nädalat või enam*? 

* Haigekassa 24.11.2011: ooteaeg reumatoloogi 
juurde pääsemiseks ületas 6 nädalat TÜK-is ja 
ITK-s. Esimeses lepingumahte suurendatud, 
teises läbirääkimised 
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Presenter
Presentation Notes
Varane diagnoosimine ja ravi alustamine ei ole täna ravikorralduse tõttu kuigi tavaline.



Murekohad (2) 
Miks on patsiendile tagatud töövõimetuse 

seisukohalt efektiivseks peetava bioloogilise 
ravi kättesaadavus alles pärast seda, kui 
patsient on 3-6 vältel kannatanud muudele 
ravimitele mitte alluvat ägedat põletikku 
aktiivsuse määraga, mis ennustab püsivat 
töövõimetust väga tõenäoliselt juba pärast 
3-kuulist kestust (vt Hallert, Husberg, Skogh 
2011)? 
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Presenter
Presentation Notes
Et pääseda ligi bioloogilisele ravile, nõutakse haigelt püsimist seisundis, mis teeb ta suure tõenäosusega invaliidiks .



Murekohad (3) 
Miks sai 2010. a taastusravi vaid 11% 

(772/7001) liigesepõletiku haigest, kuigi 
Haigekassa poolt heaks kiidetud ravijuhend 
näeb ette taastusravi igale patsiendile 
vähemalt 1-2 korda aastas? 

Miks suurendatakse töötavate krooniliste 
haigete ravimisoodustust siis, kui neile on 
määratud töövõimetuspensioni näol 
täiendav sissetulek? 
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Presenter
Presentation Notes
Reumatoidartriidi ravijuhend näeb ette et patsiendid osalevad vähemalt kord aastas taastusravis.Kui inimesel on tuvastatud administratiivselt töövõimetus ja ta hakkab saama pensioni, rakenduvad ka soodustused. Kuid mitte varem.



Murekohad (4) 
Miks võimaldab SKA rehabilitatsiooni-

teenust, mille üks eesmärkidest on soodus-
tada töötamist või tööle asumist, inimestele 
alles siis, kui neil on välja kujunenud 
kõrvalabi vajadus, st määratud puue? 

Miks võimaldavad maavalitsused arvestata-
va omaosalusega abivahendeid, mis 
aitavad kaitsta liigeseid ja ennetada 
tüsistusi, alles siis, kui inimesel on välja 
kujunenud kõrvalabi vajadus, st määratud 
puue? 
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Presenter
Presentation Notes
Rehabilitatsiooniteenusega samasugune tingimus on abivahendite võimaldamisel – ometi on osa abivahendeist mõeldud kahjustuste edasise süvenemise vältimiseks.Jätan need küsimused praegu õhku rippuma. Tuleme hommiku edenedes nende juurde tagasi.



Konstruktiivset kaasamõtlemist! 

http://www.praxis.ee 
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