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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku 

kriteeriumitele vastavuse hinnang 

Taotluse nimetus Hydroframe alusplaadi lisakinnitused 20 tk 

Taotluse number 2307/2015 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

OÜ Sanpromed taotleb Hydroframe alusplaadi lisakinnitused 20 tk lisamist Eesti 

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

Alusplaadi täiendav kinnitus on vajalik patsientidele, kes tulenevalt oma stoomi 

suurusest, peavad lõikama alusplaatidesse väga suuri avasid ning plaadi allesjääv 

liimuv pind ei ole piisav stoomikoti kinnihoidmiseks. 

Patsiendid, kes vajavad alusplaadi lisakinnitusi, vajavad neid üldjuhul pidevalt. 

Aluplaatide lisakinnituste kogus on seotud alusplaatide (kui kasutatakse 2-osalist 

süsteemi) või 1-osaliste kottide kogusega. Igakordsel alusplaadi või stoomikoti 

paigaldamisel, paigaldatakse täiendavalt ka 1-2 lisakinnitust.  

Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangu alusel on alusplaadi lisakinnitused mõeldud 

nahale kinnitatud alusplaadi või 1-osalise koti täiendavaks kinnitamiseks patsientidel, 

kes tulenevalt oma stoomi suurusest, peavad lõikama alusplaatidesse väga suuri avasid 

ning plaadi allesjääv liimuv pind ei ole piisav stoomikoti kinnihoidmiseks - suur stoom, 

prolaps. Samuti ka songa puhul, kus koti-plaadi servad tulevad kergelt lahti või ei liimu. 

Ka halvas kohas asetsev stoom, kui ligidal on armid, voldid jne. Ühel patsiendil kulub 

kaks teipi iga stoomikoti vahetusega. 

Toodete kasutamine võib pikendada stoomikoti kandmise aega ja aitab vältida naha 

probleemide tekkimist, kuna lekkeid on vähem ja allergia-ärritus erinevatele teipidele 

jääb ära. Patsient, kes vahetab kotte 2-3 tk päevas või iga päev, saab toote kasutamisega 

hoida kotti peal isegi 3 päeva ja vahel ka rohkem. Lisaks ka positiivne mõju patsiendi 

psüühikale ja tema enesehinnagule.  

Optimaalne kompenseeritav kogus aastas oleks 240 lisakinnitust. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega  

Stoomikoti lisakinnitusi kuni viimase ajani Eestis saadaval olnud ei ole ja seega ei kuulu 

nad ka haigekassa meditsiiniseadmete loetelu. Vajadusel on igapäevapraktikas 

kasutatud kõikvõimalikke meditsiiniliseks ja mittemeditsiiniliseks otstarbeks mõeldud 

teipe ja kleeplinte, mis tihti võtavad naha maha või tekitavad ärritust. Samuti ei ole 

sellised kleeplindid sobiliku kujuga. 

2.2 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate Hydroframe alusplaadi lisakinnitused 20 tk jaemüügihind on XX €, millest 

arvutatuna 1 lisakinnituse hind on XX €. 

Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangu alusel vajab patsient igal plaadi/koti vahetusel 

2 lisakinnitust. Optimaalne hüvitatav kogus aastas võiks olla 240 lisakinnitust. 
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Sellest lähtuvalt maksimaalne aastane kulu patsiendi kohta on XX €, millest haigekassa 

tasub XX €. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Juhul kui stoomikoti lisakinnitused kuuluksid haigekassa meditsiiniseadmete loetellu, 

tasub patsient 10% meditsiiniseadme hinnast ehk kuni XX € aastas. 

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 

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 

2014. aastal hüvitati 1- ja 2-osalisi stoomihooldusvahendeid 1776 kolo-, ileo- ja 

urostoomiga patsiendile. Neist ligi 59% kasutas 2-osalisi stoomisüsteeme. 

Stoomihooldusvahendite kasutajate arv on aastaid püsinud sama. Patsientide arvu 

kasvu lähiaastatel ette näha ei ole. 

Hinnanguliselt vajab kõigist stoomiga patsientidest 10-20% lisakinnitusi. Lähtudes 

2014. aastal stoomihooldustooteid kasutanud patsientide arvust vajab lisakinnitust 178 

– 355 patsienti. 

Optimaalne hüvitatav kogus aastas on 240 lisakinnitust. 

Seega alusplaadi lisakinnituste lisamisel haigekassa meditsiiniseadmete loetellu oleks 

lisakulu ravikindlustuse eelarvele maksimaalselt XX €. 

Samas meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangust lähtuvalt vähendab lisakinnituste 

kasutamine 1-osaliste stoomikottide või 2-osalise süsteemi alusplaatide vahetamise 

sagedust. Kehtiva korra kohaselt hüvitatakse patsientidele aastas 250 alusplaati ehk 1 

plaat iga 1,5 päeva kohta ja 740 stoomikotti ehk 2 kotti päevas. Eeldusel, et 

lisakinnituste kasutamine vähendab stoomialusplaatide ja –kottide vajadust vähemalt 

poole võrra (125 alusplaati või 370 1-osalist stoomihooldussüsteemi aastas) on mõju 

ravikindlustuse eelarvele patsiendi kohta alljärgnev: 

 250 alusplaadi või 740 1-

osalise stoomikoti kulu 

(€) 

125 alusplaadi või 370 1-

osalise stoomikoti kulu 

(€) 

Vahe Kulu 

kinnitustele 

Mõju ravi-

kindlustuse 

eelarvele 

Aastas Sellest EHK Aastas Sellest EHK 

Alusplaadid 1 050,00 945,00 525,00 472,50 472,50 XX XX 

1-osalised 

stoomikotid 

1 085,58 977,02 542,79 488,51 488,51 XX XX 
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Eelnevates arvutustes on lähtutud käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu 

hüvitatavate alusplaatide keskmisest hinnast (4,20 €) ja 1-osalise stoomisüsteemi 

kottide keskmisest hinnast (1,47 €). 

Eelnevast lähtuvalt tooks alusplaadi lisakinnituste hüvitamine väheneva alusplaatide ja 

stoomikottide vajaduse tõttu kaasa XX € kokkuhoiu ravikindlustuse eelarvele. 

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 

Taotletavad Hydroframe alusplaadi lisakinnitused on meditsiinilise tõenduspõhisuse 

hinnangu alusel vajalikud nahale kinnitatud alusplaadi või 1-osalise koti täiendavaks 

kinnitamiseks patsientidel, kes tulenevalt oma stoomi suurusest, peavad lõikama 

alusplaatidesse väga suuri avasid ning plaadi allesjääv liimuv pind ei ole piisav 

stoomikoti kinnihoidmiseks. Alusplaadi lisakinnituste kasutamine aitab pikendada 

alusplaadi ja 1-osalise stoomikoti kasutusaega 

Optimaalne kompenseeritav kogus aastas oleks 240 lisakinnitust. 

Hinnanguliselt vajavad lisakinnitust 10-20% kõigist stoomiga patsientidest 

lisakinnitusi.  

Alusplaadi lisakinnituste hüvitamisel haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu 

väheneksid, eelkõige väheneva alusplaatide ja stoomikottide vajaduse tõttu, kõne all 

oleva patsientide grupi poolt stoomihooldusvahenditele tehtavad kulutused. 

Hinnanguliselt tooks Hydroframe alusplaadi lisakinnituste hüvitamine kaasa XX € 

kokkuhoiu ravikindlustuse eelarvele. 

 

5. Kasutatud kirjandus 

 


