
Näide: 

2013 aasta 9 kuu enim müüdud glükomeetri testriba-
de pakend (50 tk pakis) on müügil hinnaga 26,00 €.
Glükomeetri testribasid kompenseerib haigekassa 
90% soodusmääraga.

Alates 01.07.14 on soodustuse arvutamise aluseks 
glükomeetri testribade piirhind 18,65 €

Kui osta välja 5 pakendit:
Hetkel maksab 
haigekassa 0,9 x 5 x 26 = 117 € 
patsient (5 x 26) – 117 = 13 €

Piirhinna rakendumisel maksab
haigekassa 0,9 x 5 x 18,65 = 83,93 € 
patsient (5 x 26) – (5 x 0,9 x 18,65) = 46,07 €

Juhul kui patsient kasutaks piirhinnaga võrdse 
hinnaga glükomeetri testribasid:
Maksab 
haigekassa 0,9 x 5 x 18,65 = 83,93 € 
patsient 0,1 x 5 x 18,65 = 9,32 €.

Oluline kindlustatule:

• Glükomeetri testribade piirhind rakendub 
1.07.2014. insuliininõeltele ning lantsettidele 
rakendub piirhind 1.01.2014.

• Tehes teadlikke valikuid glükomeetri soetamisel 
on võimalik kulutada senisest vähem raha.

• Erinevate testribade erinevus on vaid hinnas - kõik 
on võrdselt kvaliteetsed ja võimaldavad efektiiv-
selt veresuhkru taset mõõta.  

• Testribade piirhinna rakendamisel saavutatud 
lisaressurss ravikindlustuse eelarves on võimalda-
nud laiendada diabeetikutele hüvitatavate sead-
mete valikut ning suurendada kompenseeritavaid 
koguseid.

• Glükomeeter on patsiendile reeglina tasuta. 
Küsige nõu arstilt või apteekrilt ning valige 
kasutamiseks selline, mille testribad on 
soodsamad.

Uuendused 
diabeetikutele 

haigekassa 
meditsiiniseadmete 
loetelus 2014. aastal

Haigekassa infotelefon 16 363
e-post: info@haigekassa.ee



Mis on meditsiiniseadmete loetelu?

Haigekassa hüvitab kindlustatutele vajalikke 
meditsiiniseadmeid, mille täpne nimekiri ja hüvi-
tamise tingimused kinnitatakse sotsiaalministri 
määrusega.  

Meditsiiniseadmete loetelu uuendatakse igal aas-
tal. Uuendamise aluseks on ravikindlustuse seadus, 
mille kohaselt peab kõigil loetelus olevatel seadme-
tel olema kehtiv hinnakokkulepe tootjatega. Kui ühes 
rühmas on rohkem kui kaks sarnast seadet, tuleb 
rakendada piirhinda. 

Meditsiiniseadmete loetelu muudatused 2014. 
aastaks kinnitas haigekassa nõukogu 1. novembril.

Kõigile diabeetikutele kompenseerib haigekassa 
meditsiiniseadmete loetelu alusel glükomeetri testri-
basid, insuliini süstevahendi nõelu ning alates uuest 
aastast ka  lantsette.

Muudatused loetelus 2014. aastal

• Kompenseeritavate meditsiiniseadmete hulka 
lisandub uus rühm seadmeid – lantsetid*. 
Lantsett on veresuhkru mõõtmiseks vajalik 
ühekordne torkevahend. Valikusse lisatakse 20 
erinevat pakendit. 

• Laieneb glükomeetri testribade ning insulii-
ninõelte valik. Lisandub 6 uut pakendit test-
ribasid ning 14 uut pakendit insuliininõelu.

• Laienevad glükomeetri testribade ning insulii-
ninõelte kompenseerimistingimused.  Lisaks I 
ja II tüüpi diabeeti põdevatele isikutele kom-
penseeritakse uuest aastast diabeeditarvikuid 
ka muud tüüpi diabeeti ning korduvat ja ras-
ket hüpoglükeemiat põdevatele patsientidele.

• Rakendub piirhind lantsettidele, insuliini-
nõeltele ja glükomeetri testribadele.

• NB! Glükomeetri testribade piirhinnale on hai-
gekassa nõukogu otsusega ette nähtud poole-
aastane üleminekuaeg – s.t. piirhind rakendub 
alates 1. juulist 2014. Lantsettidele ja insuliini-
nõeltele rakendub piirhind 1. jaanuarist.

* Hüvitatavaid koguseid vaata haigekassa kodulehelt.

Mis on piirhind?

Piirhinnasüsteemi rakendatakse, kui ühes medit-
siiniseadmerühmas on enam kui kaks võrreldavat 
meditsiiniseadet.

Piirhinnasüsteemi rakendamise eesmärk on vähendada 
patsientide kulutusi  meditsiiniseadmetele. Piirhinna 

rakendamisel saavutatud lisaressurss ravikindlustu-
se eelarves on võimaldanud laiendada diabeetiku-
tele hüvitatavate seadmete valikut ning suurendada 
kompenseeritavaid koguseid. 

Kuivõrd glükomeetri testribade piirhinna kehtesta-
mine puudutab valdavat osa diabeetikuid, kehtestas 
haigekassa nõukogu testribade piirhinna rakendu-
misele pooleaastase üleminekuaja. Üleminekuaeg 
annab kõigile patsientidele võimaluse võrrelda oma 
seni kasutusel olevat glükomeetrit ja testribasid 
teiste analoogsete seadmetega nii kasutamisoma-
duste kui ka hinna poolest ning soovi korral jõuab 
aegsasti olemasoleva seadme vahetada mõne teise, 
soodsamaid testribasid kasutava seadme vastu.

Kuidas arvestatakse piirhinna 
korral soodustust?

Kehtiva piirhinna korral arvutatakse soodustus 
meditsiiniseadme rühmas hinnalt teise seadme 
hinnast. See tähendab, et alati on müügil 2 seadet, 
mis on piirhinnast odavamad.  Kui kompenseeritava 
meditsiiniseadme tegelik hind on kallim kui rühma-
sisene piirhind, hüvitab haigekassa 90% piirhinnast 
ning kindlustatu kanda jääb 10% piirhinnast ning 
piirhinna ja tegeliku müügihinna vahe. 


