EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku
kriteeriumitele vastavuse hinnang
Taotluse nimetus

Taotluse number

Kohaldatav tugikorsett Sacrolical Belt, Orliman art. SD102
(toote nimetus ja kood MSA-s: Alaseljaortoos Sacroiliac belt
SD102, 8905)
11507

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Jalakabinet OÜ taotleb alljärgneva meditsiiniseadme lisamist haigekassa
meditsiiniseadmete loetellu:
- Kohaldatav tugikorsett Sacrolical Belt, Orliman art. SD102 (toote nimetus ja kood
MSA-s: Alaseljaortoos Sacroiliac belt SD102, 8905). Toode on saadaval järgmistes
suurustes: S, M, L, XL.
Kohaldatav tugikorsett Sacrolical Belt, Orliman art. SD102 on arsti poolt määratav
tugikorsett (alaselja piirkonna ortoos), mis on näidustatud järgmiste seisundite korral:
vaagna- ja niudeliigese vigastused, nihestused, ebastabiilsus; häbemeluu dünaamiline
osteopaatia (kubemevigastus) ning häbemeliiduse vigastused. Tugikorsett aitab
leevendada alaseljavalusid, toestab selja asendit, vähendab valuaistinguid ning
parandab seega patsiendi elukvaliteeti. Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu
taotletakse samadel tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega.
Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast1 kompenseeriti esmaseid
varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose 2015. aastal 1 988 patsiendile, kulu
ravikindlustuse eelarvele oli 320 166 eurot.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
Tugikorsett on ravijuhistes hinnatud vähese riskiga kuluefektiivseks traumast tingitud
alaseljavalude leevendamise abinõuks.
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Taotletava meditsiiniseadme Sacroilical Belt, Orliman art. SD102 jaemüügihind on xx
eurot.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Taotletav Sacroilical Belt, Orliman art. SD102 on alternatiiviks kipssidemele, seade on
sobiv lühiaegseks kasutamiseks alaselja trauma korral ning operatsioonijärgselt. Seade
on võrreldav meditsiiniseadmete loetelus olevate kohaldatavate tugikorsettidega.
Käesoleval ajal hüvitab haigekassa esmaseid varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose
meditsiiniseadmete loetelu (§ 49)2 kaud 90% soodusmääraga. Seejuures on
hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud isikule
vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse
üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.
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Seadme maksumus on võrreldav mitmete meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate
kohaldatavate tugikorsettide hinnaga, kuid xx eurot kallim võrreldes alljärgnevate
seadmetega:
Kood
Nimetus
7007723 Kohaldatav tugikorsett, A5-004 Ind. Back Support
7007734 Kohaldatav tugikorsett, A5-005 Ventilative Back Support
Kohaldatav tugikorsett, A5-067 Breathable Lumbar
7007745 Support w/ 6 stays
Kohaldatav tugikorsett, B5-018 Elastic Loop Back
7007756 Support w/ 4 stays
Kohaldatav tugikorsett, B5-019 Elastic Loop Lumbar
7007767 Support w/ 4 stays
7007778 Kohaldatav tugikorsett, B5-029 Lumbar Support
7007789 Kohaldatav tugikorsett, A5-065 Comfort Back Support
7007790 Kohaldatav tugikorsett, B5-017 Elastic Loop Binder
Kohaldatav tugikorsett, B2-001 Ventilative Vertebra
7007802 Brace
7013135 Kohaldatav seljaortoos, Orliman Immobilisers, art. IC-30
7016745 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-02
7016756 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06
7016767 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-06
7016778 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-GJ-01

Piirhind (€)
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
99
99
99
99

7016789 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-01
7016790 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-02
7016802 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03

99
99
99

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – ei muutu
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
Taotletava tugikorseti hind on xx eurot kallim loetellu kuuluvate omadustelt
analoogsete, kuid hinnalt soodsamate kohaldatavate seljaortooside maksumustest.
Haigekassal ei ole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb uue seadme osakaal
meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab asendama odavamaid tooteid, siis uue
ortoosi meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega kaasneb lisakulu ravikindlustuse
eelarvele.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu
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3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste – kohaldamise tingimused ei vaja muutmist
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed
– ei ole tõenäoline
4. Kokkuvõte
Taotletava meditsiiniseadme - Kohaldatav tugikorsett Sacrolical Belt, Orliman art.
SD102 (toote nimetus ja kood MSA-s: Alaseljaortoos Sacroiliac belt SD102, 8905) näol
on tegemist omadustelt samaväärse juba loetelus olevate kohaldatavate
tugikorsettidega, seejuures taotletava seadme maksumus on xx eurot kallim loetellu
kuuluvate omadustelt analoogsete, kuid hinnalt soodsamate kohaldatavate
tugikorsettide maksumustest. Haigekassal ei ole võimalik prognoosida, milliseks
kujuneb uue meditsiiniseadme osakaal meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab
asendama odavamaid tooteid, siis uue ortoosi meditsiiniseadmete loetellu
lisandumisega kaasneb lisakulu ravikindlustuse eelarvele. Laiendamaks haigekassa
poolt hüvitatavate seljaortooside valikut kindlustatutele, peab haigekassa põhjendatuks
meditsiiniseadme loetellu lisamist täiendava hinnaalandusega xx% ulatuses ehk seadme
maksumus ei tohi ületada xx eurot.
5. Kasutatud kirjandus
1
Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:
https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed
2
Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015066#
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