EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku
kriteeriumitele vastavuse hinnang
Taotluse nimetus

Trahheostoomi plaastrite limiidi suurendamine

Taotluse number

3-16/11352/2016

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Eesti Logopeedide Ühing taotleb haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate
trahheostoomi plaastrite hüvitatava koguse tõstmist seniselt 60 plaastrilt 120-le
plaastrile poolaastas. Taotlus puudutab eelkõige trahheostoomi tarvikute kinnitamiseks
kasutatavaid Atos Adhesive FlexiDerm plaastreid.
Taotluse põhjendusena on toodud asjaolu, et käesoleval ajal hüvitatav kogus ei kata
patsientide tegelikke vajadusi ega võimalda trahheostoomi filtrite igapäevast
kasutamist. Sellest tulenevalt võib suureneda sekretsioon trahheast, tekkida
limaskestade kuivus ja probleemid kopsudega.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Haigekassa hüvitab trahheostoomi plaastreid ja filtreid 90% soodusmääraga.
Meditsiiniseadmete loetellu kuuluvad alljärgnevaid trahheostoomi plaastrid:
Kood
7011504
7011515
7005192

Nimetus, kogus müügipakendis
Piirhind (€) Tk hind (€)
Atos Adhesive FlexiDerm Round trahheostoomi plaastrid N20
71,75
3,588
Atos Adhesive FlexiDerm Oval trahheostoomi plaastrid N20
71,75
3,588
Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm 1 tk
2,54
2,54

Plaastrite hüvitamisele on kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle
trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse kuni 60 trahheostoomi plaastri
eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.
Meditsiiniseadmete loetellu kuuluvad alljärgnevad alljärgnevaid trahheostoomi filtrid:
Kood
7003730
7004269
7003303
7003202
7003347

Nimetus, kogus müügipakendis
Provox XtraFlow HME 7298 5 tk
Provox XtraMoist HME 7297 5 tk
Provox XtraFlow HME 7291 30 tk
Provox XtraMoist HME 7290 30 tk
Pharma Neo 1 tk

Piirhind (€)
11,44
11,44
68,67
68,67
1,05

Tk hind (€)
2,288
2,288
2,289
2,289
1,05

Filtrite hüvitamisele on kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle
trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel
on trahheostoom, järgmises ulatuses:
1) kuni 365 Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow HME trahheostoomi filtri
eest kalendriaastas;
2) kuni 420 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest kalendriaastas.
2.2 Meditsiiniseadme kulud (hind)
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Meditsiiniseadmete kasutusjuhendite kohaselt on Atos Adhesive FlexiDerm
trahheostoomi plaastrite keskmine kasutusaeg 2 päeva.
Keskmisest kasutusajast lähtuvalt on Atos Adhesive FlexiDerm plaastrite keskmine
vajadus patsiendi kohta poolaastas 92 plaastrit ja seega aastas 184.
Askina Trachea plaastreid on lubatud hoida haaval kuni 7 päeva. Samas ravi algul võib
olla vajadus vahetada plaastrit iga päev. Samuti tuleb plaastrit vahetada koheselt kui
see on eksudaadiga täitunud.
Eeltoodust lähtuvalt piisab käesoleval ajal hüvitatavast kogusest Askina Trachea
plaastreid kasutavate patsientide raviks.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi omaosalus on 10% meditsiiniseadme piirhinnast.
2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud
Ei muutu.
2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud
Ei muutu.
2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud
Ei muutu.
2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele
Ei muutu.
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 trahheostoomi
plaastreid ja filtreid 2015. aastal alljärgnevalt:
Kood

Pakend

7005192
7011504

Askina® Trachea 9,5 x 8,5 cm
Atos Adhesive FlexiDerm Round trahheostoomi
plaastrid N20
Atos Adhesive FlexiDerm Oval trahheostoomi
plaastrid N20
Trahheostoomi plaastrid kokku
Provox XtraMoist HME 7290 30 tk
Provox XtraFlow HME 7291 30 tk
Pharma Neo 1 tk
Trahheostoomi filtrid kokku

7011515

7003202
7003303
7003347

Isikuid

Pakendeid Summa
EHK poolt
(€)
tasutud (€)
24
604,0
2 108,03
1 375,00
34
105,0
7 465,11
6 716,09
43

134,9

9 673,29

8 633,63

86
20
43
2
54

843,9
70,0
160,2
590,0
820,2

19 246,43
4 620,90
10 517,78
739,70
15 878,38

16 724,72
4 158,81
9 465,94
557,56
14 182,31

Kasutusstatistikas lähtuvalt hüvitati 2015. aastal patsiendi kohta keskmiselt 25 Askina
Trachea plaastrit ning 63 Atos Adhesive Flexiderm plaastrit.
Eeldusel, et umbes veerand patsientidest (21 patsienti) vajaksid trahheostoomi
plaastreid senisest suuremas koguses, on mõju ravikindlustuse eelarvele 184 plaastri
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hüvitamisel aastas 12 477 €. Erialaseltsi soovitud koguses plaastrite hüvitamisel (240
plaastrit aastas) on mõju ravikindlustuse eelarvele kuni 16 275 €.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele
Ei muutu.
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest
Ei muutu.
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste
Meditsiiniseadmete kasutusjuhenditest lähtuvalt on optimaalne patsiendi kohta
hüvitatav trahheostoomi plaastrite hulk 184 plaastrit aastas. Võttes aluseks hüvitatavate
pakendite suuruse on optimaalne hüvitatav kogus 200 plaastrit ehk 10 pakendit aastas.
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed
Trahheostoomi plaastrite väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.
4. Kokkuvõte
Eesti Logopeedide Ühing taotleb haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate
trahheostoomi plaastrite hüvitatava koguse tõstmist seniselt 60 plaastrilt 120-le
plaastrile poolaastas. Taotlus puudutab eelkõige trahheostoomi tarvikute kinnitamiseks
kasutatavaid Atos Adhesive FlexiDerm plaastreid.
Keskmisest kasutusajast lähtuvalt on Atos Adhesive FlexiDerm plaastrite keskmine
vajadus patsiendi kohta 92 plaastrit poolaastas (184 plaastrit aastas).
Juhul kui veerand patsientidest (21 patsienti) vajaksid trahheostoomi plaastreid senisest
suuremas koguses, on mõju ravikindlustuse eelarvele 184 plaastri hüvitamisel aastas
12 477 €. Erialaseltsi soovitud koguses plaastrite hüvitamisel (240 plaastrit aastas) on
mõju ravikindlustuse eelarvele kuni 16 275 €.
Lähtudes trahheostoomi plaastrite kasutusjuhendist tulenevast keskmisest plaastri
kasutusajast ning võttes aluseks hüvitatavate pakendite suuruse on optimaalne hüvitatav
kogus 200 plaastrit ehk 10 pakendit aastas patsiendi kohta.
5. Kasutatud kirjandus
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