EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku
kriteeriumitele vastavuse hinnang
Taotluse nimetus
Taotluse number

Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP
2753

1. Lühikokkuvõte taotlusest
OÜ Hansa Medical taotleb alljärgneva automaatse püsiva positiivrôhuseadme lisamist
haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:
- Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP (MSA kood 9367)
CPAP-ravi on obstruktiivse uneapnoe ravi nurgakiviks1. CPAP seade tekitab maski abil
programmeeritud rõhurežiimidega hermeetilise ülerõhu kogu hingamisteedes, eeskätt
neelupiirkonnas ja takistab hingamisteedel kokku vajuda. Raviga taastatakse normaalne
kopsufunktsioon ning CPAP-raviga paraneb haige tervis ja elukvaliteet.
Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel tingimustel sinna juba
kuuluvate toodetega.
Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete2 kasutusstatistikast kompenseeriti automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmeid 2015. aastal alljärgnevalt:
Meditsiiniseadme
Kood
pakend
CPAP seade
ResMed S9
7004618
AutoSet
CPAP seade
REMstar Auto A7006159
Flex System One
60 Series
KOKKU

Isikuid

Retsepte

Pakendite arv

Kogusumma
(€)

684

684

684,00

376 198,06

338 581,67

470

470

276 143,80

248 531,30

1 154

1 154

652 341,86

587 112,97

470,00
1 154,00

EHK poolt
tasutud (€)

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Taotletava seadme Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP jaemüügihind on xxx
€.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid automaatse rõhuregulatsiooniga
positiivrõhu seadmeid hüvitab haigekassa 90% soodusmääraga lähtuvalt
meditsiiniseadme piirhinnast. Käesoleval ajal hüvitab haigekassa alljärgnevaid
seadmeid3:
Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (€)

7006159 CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series

550,45

7016318 ResMed AirSense 10 AutoSet

585,88

7016329 ResMed AirSense 10 AutoSet for Her

585,88
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Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud
isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu
seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul.
Taotletava seadme Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP jaemüügihind on xx
eurot kallim meditsiiniseadmete loetellu kuuluva CPAP seade REMstar Auto A-Flex
System One 60 Series hinnast, kuid xx eurot soodsam võrreldes ResMed AirSense 10
Autoset ja ResMed AirSense 10 Autoset for Her maksumusest.
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
Eeldusel, et taotletava seadme hind jääb samaväärseks teiste loetellu kuuluvate
analoogsete seadmete hinnaga, siis uue meditsiiniseadme meditsiiniseadmete loetellu
lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne.
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
Lähtuvalt Ravikindlustuse seaduse § 481 lõikest 3, mis sätestab, 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
põhjendatud piirhinna kehtestamine meditsiiniseadmete rühmale „Automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade“.
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed
– ei ole tõenäoline
4. Kokkuvõte
Taotletav Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP on oma omadustelt samaväärne
juba loetelus olevate CPAP seadmetega. Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu
taotletakse samadel tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega. Eeldusel, et taotletava
seadme hind jääb samaväärseks teiste loetellu kuuluvate analoogsete seadmete hinnaga,
uue meditsiiniseadme meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu
ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga laieneb haigekassa poolt hüvitatavate
seadmete valik kindlustatutele. Lähtuvalt Ravikindlustuse seaduse § 481 lõikest 3 on
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põhjendatud piirhinna kehtestamine meditsiiniseadmete rühmale „Automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade“.

5. Kasutatud kirjandus
1
Smith I, Lasserson TJ. Pressure modification for improving usage of continuous
positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane
Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD003531. doi:
10.1002/14651858.CD003531.pub3.
2
Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:
https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed
3
Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015066

Lk 3 / 3

