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1. Lühikokkuvõte taotlusest
Linus Medical OÜ taotleb Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100
hinnaga XXX € lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu.
Meditsiiniseadme kasutamisjuhendi kohaselt on Diamonds geelistavad lõhnakontrolli
kotikesed mõeldud ileostoomikottide sisu geelistamiseks ja lõhna eemaldamiseks.
Linus Medical OÜ taotleb seadme hüvitamist eelkõige ileostoomiga patsientidele, kuid
taotluse andmetel sobib toode ka ajutise diarröaga kolostoomiga patsientidele ning
urostoomiga patsientidele.
Tulenevalt ettevõtte kogemusest stoomiga patientidega tegelemisel, oleks optimaalne
hüvitatav kogus patsiendi kohta 2 toodet poolaastas.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100 jaemüügihind on XXX €.
Optimaalne raviks vajalik kogus poolaastas on 2 toodet.
Sellest lähtuvalt maksab ühe patsiendi aastane ravi XXX €, millest haigekassa tasuks
90% ehk XXX €.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldustooteid kolo-, ileo- ja
urostoomiga patsientidele 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme pakendi
piirhinnast. Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070.
Sealhulgas hüvitatakse nii kolo-, ileo- kui ka urostoomiga patsientidele stoomi lõhna
neutraliseerivaid vahendeid (ALP Lõhna neutraliseeriv sprei 200 ml ja ALP Lõhna
neutraliseeriv õli 30 ml (mõlemad hinnaga 10,90 €). Lõhna neutraliseerivaid vahendeid
hüvitatakse kuni 2 lõhna neutraliseerivat spreid ja 2 lõhna neutraliseerivat õli
poolaastas.
Taotletav meditsiiniseade on käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluvatest
toodetest laiema kasutusnäidustusega, kuna lisaks lõhna neutraliseerimisele geelistab
see ka stoomikoti vedelat sisu.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi omaosalus on 90% stoomihooldustoote piirhinnast või piirhinnarühma
sisesest piirhinnast. Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100 korral oleks
patsiendi omaosalus XXX € pakendi kohta.
2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud
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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
asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite
ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu
prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi
kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku
meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt kasutas erinevaid
stoomihooldustooteid 2016. aastal 1197 kolostoomiga, 358 ileostoomiga ja 357
urostoomiga patsienti. Neist erinevaid lõhna neutraliseerivaid vahendeid kasutas
vastavalt 199 (16,6%), 52 (14,5%) ja 41 (11,5%) isikut.
2017 aasta I poolaasta meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt on lõhna
neutraliseerivaid vahendeid kasutavate patsientide osakaal kõigist stoomiga
patsientidest jäänud samaks.
2017. aasta I poolaastal 960 kolostoomiga, 271 ileostoomiga ja 290 urostoomiga
patsienti. Neist erinevaid lõhna neutraliseerivaid vahendeid kasutas vastavalt 179
(18,6%), 36 (13,3%) ja 33 (11,4%) isikut.
Meditsiiniseadme kasutusjuhendi kohaselt on seade ettenähtud kasutamiseks
ileostoomiga patsientidel. Taotluse andmetel on optimaalne kogus patsiendi kohta 2
toodet poolaastas.
Eeldusel, et kõigist ileostoomiga patsientidest u 20% (ehk 71 patsienti) hakkaksid
kasutama taotletavat toodet maksimaalses hüvitatavas koguses oleks mõju
ravikindlustuse eelarvele XXX €.
Uue toote lisamisega meditsiiniseadmete loetellu väheneks eeldatavalt ALP lõhna
neutraliseeriva õli kasutamine (tulenevalt toodete sarnasest kasutusotstarbest). Kuid mil
määral patsiendid eelistaksid uut toodet juba hüvitatavale lõhna neutraliseerivale õlile ei
ole hetkel prognoositav.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele
Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust.
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest
Ei muutu võrreldes varasema aastaga.
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste
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Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste.
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed,
arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi
tulemustele
Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.
4. Kokkuvõte
Meditsiiniseadme kasutamisjuhendi kohaselt on Diamonds geelistavad lõhnakontrolli
kotikesed mõeldud ileostoomikottide sisu geelistamiseks ja lõhna eemaldamiseks.
Taotletav meditsiiniseade on käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu kuuluvatest
stoomi lõhna neutraliseerivatest toodetest laiema kasutusnäidustusega, kuna lisaks lõhna
neutraliseerimisele geelistab see ka stoomikoti vedelat sisu.
Meditsiiniseadme optimaalne kasutamiseks vajalik kogus poolaastas on 2 pakendit.
Sellest lähtuvalt maksab ühe patsiendi aastane ravi XXX €, millest haigekassa tasuks
90% ehk XXX €.
Eeldusel, et kõigist ileostoomiga patsientidest u 20% (ehk 71 patsienti) hakkaksid
kasutama taotletavat toodet maksimaalses hüvitatavas koguses oleks mõju
ravikindlustuse eelarvele XXX €.
Uue toote lisamisega meditsiiniseadmete loetellu väheneks eeldatavalt ALP lõhna
neutraliseeriva õli kasutamine (tulenevalt toodete sarnasest kasutusotstarbest). Kuid mil
määral patsiendid eelistaksid uut toodet juba hüvitatavale lõhna neutraliseerivale õlile ei
ole hetkel prognoositav.
5. Kasutatud kirjandus
Taotluse materjalid.
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