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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku 

kriteeriumitele vastavuse hinnang 

Taotluse nimetus Hyperseal stoomirõngad 

Taotluse number 2306/2015 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

OÜ Sanpromed taotleb alljärgnevate Welland Medical Ltd stoomirõngaste lisamist 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

Hyperseal stoomirõngad (väikesed) 20 tk – hinnaga XX €; 

Hyperseal stoomirõngad (suured) 5 tk – hinnaga XX €; 

Hyperseal stoomirõngad (väikesed, õhukesed) 20 tk – hinnaga XX €. 

Stoomirõngaste lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel tingimustel 

loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. 

Taotletavate meditsiiniseadmete näol on tegemist meditsiiniseadmete loetelus 

käesoleval ajal olevatele stoomirõngastele võrdväärsete analoogidega. 

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 stoomirõngaid: 

Kood Nimetus, kogus müügipakendis Piirhind 

(€) 

Tüki hind 

(€) 

7003493 Eakin Cohesive Seals Large 98 mm (839001) 10 tk 47,20 4,72 

7004742 Eakin Cohesive Seals Small 48 mm (839002) 20 tk 71,80 3,59 

7004438 Eakin Cohesive SLIMS 48 mm (839005) 30 tk 81,50 2,717 

7007194 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10 35,47 3,547 

7007206 SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10 26,90 2,69 

7007217 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10 45,45 4,545 

Hüvitamisele on kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle stoomirõngaste eest 

tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või 

urostoom järgmistel juhtudel järgmises ulatuses: 

1) ileostoomi, urostoomi, allavajunud kolostoomi ja kolostoomi stoomiümbruse 

sügavate ebatasasuste korral, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, 

kuni 52 stoomirõnga eest kalendripoolaastas; 

2) kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu 

on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kuue kuu jooksul. 

2.2 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate Hyperseal stoomirõngaste pakendite ja sellest arvutatud ühe stoomirõnga 

jaemüügihinnad on alljärgnevad: 
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Hyperseal stoomirõngad (väikesed) 20 tk – XX € (ühe rõnga hind XX €); 

Hyperseal stoomirõngad (suured) 5 tk – XX € (ühe rõnga hind XX €); 

Hyperseal stoomirõngad (väikesed, õhukesed) 20 tk – XX € (ühe rõnga hind XX €). 

Ravikindlustusseaduse § 481 lg 3 kohaselt, juhul kui meditsiiniseadmete loetelus on 

ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet, siis alates kolmandast 

meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest on haigekassa poolt tasu 

maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus sisalduva 

piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind.  

Eeltoodust lähtuvalt on alates 01.01.2016 on kavas rakendada stoomirõngaste 

hüvitamisel alljärgnevat piirhinnasüsteemi: 

Piirhinna-

rühm 

Meditsiiniseadme nimetus, kogus pakendis Pakendi 

hind (€) 

Ühikuid 

pakendis 

Tüki 

hind 

48 mm stoomirõngad 

 Hyperseal stoomirõngad (väikesed, õhukesed) 20 tk XX 20 XX 

7007206 SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm 

N10* 

26,90 10 2,690 

7004438 Eakin Cohesive SLIMS 48 mm (839005) 30 tk 81,50 30 2,717 
 

Hyperseal stoomirõngad (väikesed) 20 tk XX 20 XX 

7007194 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10 35,47 10 3,547 

7004742 Eakin Cohesive Seals Small 48 mm (839002) 20 tk 71,80 20 3,590 

Suured stoomirõngad 
 

Hyperseal stoomirõngad (suured) 5 tk XX 5 XX 

7007217 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 102 mm N10* 45,45 10 4,545 

7003493 Eakin Cohesive Seals Large 98 mm (839001) 10 tk 47,20 10 4,720 

*- piirhinnarühmas haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks olev 

pakend. 

Hinnavõrdlusest alates 01.01.2016 rakenduvate stoomirõngaste piirhindadega nähtub, 

et väikeste ja õhukeste ning suurte Hyperseal stoomirõngaste hind on kavandatavast 

piirhinnarühma sisesest piirhinnast madalam. Hyperseal väikeste stoomirõngaste hind 

on üle XX% kõrgem kavandatavast piirhinnarühma sisesest piirhinnast, kuid jääb 

samasse hinnavahemikku juba meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate 

stoomirõngastega. 

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  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele 
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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 kompenseeriti 2014. 

aastal erinevaid öiseid uriinikogumiskotte alljärgnevalt: 

Kood Meditsiiniseadme nimetus Isikuid Retsepte  Pakendeid  Summa (€) EHK poolt 

tasutud (€) 

7004438 Eakin Cohesive SLIMS 48 mm 30 tk 21 38 38,45 3 134,02 2 820,68 

7007194 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 

48 mm N10 

59 68 178,00 6 313,66 5 682,34 

7007206 SensiCare Ostomy Seal õhukesed 

stoomirõngad 48 mm N10 

92 110 290,00 7 801,00 7 020,90 

7007217 SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 

102 mm N10 

12 13 23,00 1 045,35 940,84 

Meditsiiniseadme rühm kokku 144 229 529,45 18 294,03 16 464,76 

Stoomihooldusvahendite kasutajate arv on aastaid püsinud sama. Patsientide arvu 

kasvu lähiaastatel ette näha ei ole. 

Uute meditsiiniseadmete lisandumisega ei kaasne täiendavat lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele, kuna taotletavate toodete hind on võrreldav käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetellu juba kuuluvate analoogsete stoomihooldusvahendite 

hinnaga, küll aga laieneb kompenseeritavate toodete valik. 

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 

Taotletavate erineva suurusega Hyperseal stoomirõngaste näol on tegemist 

meditsiiniseadmete loetelus käesoleval ajal olevatele stoomirõngastele võrdväärsete 

analoogidega. 

Hinnavõrdlusest alates 01.01.2016 rakenduva stoomirõngaste piirhindadega nähtub, et 

väikeste ja õhukeste ning suurte Hyperseal stoomirõngaste hind on kavandatavast 

piirhinnarühma sisesest piirhinnast madalam. Hyperseal väikeste stoomirõngaste hind 

on üle XX% kõrgem kavandatavast piirhinnarühma sisesest piirhinnast, kuid jääb 

samasse hinnavahemikku juba meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate 

stoomirõngastega. 
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Erineva suurusega Hyperseal stoomirõngaste lisamisega meditsiiniseadmete loetellu ei 

kaasne täiendavat lisakulu ravikindlustuse eelarvele, kuna taotletavate toodete hind on 

võrreldav käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu juba kuuluvate analoogsete 

stoomihooldusvahendite hinnaga, küll aga laieneb kompenseeritavate toodete valik.  

5. Kasutatud kirjandus 

 


