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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku 

kriteeriumitele vastavuse hinnang 

Taotluse nimetus Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g 

Taotluse number 2325/2015 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

OÜ Sanpromed taotleb Welland Medical Ltd toodetud Welland stoomiümbruse 

kaitsekreem 100 g lisamist Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g lisamist meditsiiniseadmete loetellu 

taotletakse samadel tingimustel loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. 

Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangu alusel on taotletava meditsiiniseadme näol 

tegemist meditsiiniseadmete loetelus käesoleval ajal olevatele stoomiümbruse 

kaitsekreemidele võrdväärse analoogiga.  

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega  

Käesoleval ajal hüvitatakse Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu alusel 90% 

soodusmääraga alljärgnevaid stoomiümbruse kaitsekreeme: 

Kood Nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (€) Ühiku hind (€) 

7003785 SensiCare stoomiümbruse kaitsekreem 85 g 4,63 0,0545 

7000715 Coloplast kaitsekreem 60 ml N1 5,97 0,0995 

Hüvitamisele on kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle kaitsekreemi eest 

tasu maksmise kohustuse kuni 6 kaitsekreemi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud 

isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või urostoom 

2.2 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletava Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g jaemüügihind on XX €, millest 

arvutatuna ühe grammi pulbri hind on XX €. 

Hinnavõrdlusest käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate stoomiümbruse 

kaitsekreemide hinnaga nähtub, et taotletava Welland stoomiümbruse kaitsekreemi 

hind on sisuliselt võrdne käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluva odavaima 

analoogse kaitsekreemi hinnaga. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.  

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud 

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.  

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud  
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Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele 

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.  

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu 

avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas 

mõju tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt hüvitati 2014. aastal 

stoomiümbruse kaitsekreeme alljärgnevalt: 

Pakendi 

kood 

Meditsiiniseadme pakend Isikuid Retsepte  Pakendeid  Summa 

(€) 

EHK poolt 

tasutud (€) 

7000715 Coloplast kaitsekreem 60 ml 66 88 111,00 662,67 596,23 

7003785 SensiCare stoomiümbruse 

kaitsekreem 85 g, ConvaTec 

185 230 521,00 2 412,23 2 170,96 

Kolostoomiga patsientidele 251 318 632,00 3 074,90 2 767,19 

7000715 Coloplast kaitsekreem 60 ml 12 13 17,00 101,49 91,31 

7003785 SensiCare stoomiümbruse 

kaitsekreem 85 g, ConvaTec 

44 55 131,00 606,53 545,85 

Ileostoomiga patsientidele 56 68 148,00 708,02 637,16 

7000715 Coloplast kaitsekreem 60 ml 3 3 4,00 23,88 21,49 

7003785 SensiCare stoomiümbruse 

kaitsekreem 85 g, ConvaTec 

66 90 207,00 958,41 862,55 

Urostoomiga patsientidele 69 93 211,00 982,29 884,04 

Kokku 376 479 991,00 4 765,21 4 288,39 

Stoomihooldusvahendite kasutajate arv on aastaid püsinud sama. Patsientide arvu 

kasvu lähiaastatel ette näha ei ole. 

Taotletava Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g lisandumisega 

meditsiiniseadmete loetellu lisakulu ei kaasne, kuna toote hind on sisuliselt võrdne 

käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluva odavaima analoogse kaitsekreemi 

hinnaga. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele  

Meditsiiniseadme kasutamine ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Stoomihooldusvahendite hüvitamine ei muutu võrreldes eelmise aastaga. 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste. 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed 

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Taotletava Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g näol on tegemist 

meditsiiniseadmete loetelus käesoleval ajal olevatele stoomiümbruse kaitsekreemidele 

võrdväärse analoogiga. 
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Hinnavõrdlusest nähtub, et taotletava Welland stoomiümbruse kaitsekreemi hind on 

sisuliselt võrdne käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluva odavaima 

analoogse kaitsekreemi hinnaga. Seega uue stoomiümbruse kaitsekreemi 

lisandumisega meditsiiniseadmete loetellu lisakulu ei kaasne, küll aga laieneb 

hüvitatavate kaitsekreemide valik. 

 

Kasutatud kirjandus 


