EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside
Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside
Allevyn Gentle Border
Allevyn Ag Gentle
Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside
Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside
Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside

MSA kood

11705
11706
11707
11709
11730
11809
11826

Aasta

2018

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Ortolink Invest OÜ taotleb alljärgnevate Smith & Nephew Medical Ltd toodetud
haavaravitoodete lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:
•

Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 5 cm × 5 cm

•

Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 10 cm × 10 cm

•

Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 15 cm × 15 cm

•

Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside

•

Allevyn Gentle Border 7,5 cm × 7,5 cm

•

Allevyn Gentle Border 10 cm × 10 cm

•

Allevyn Gentle Border 12,5 cm × 12,5 cm

•

Allevyn Gentle Border 17,5 cm × 17,5 cm

•

Allevyn Gentle Border 10 cm × 20 cm

•

Allevyn Gentle Border 15 cm × 15 cm

•

Allevyn Ag Gentle 5 cm × 5 cm

•

Allevyn Ag Gentle 10 cm × 10 cm
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•

Allevyn Ag Gentle 15 cm × 15 cm

•

Allevyn Ag Gentle 10 cm × 20 cm

•

Allevyn Ag Gentle 20 cm × 20 cm

•

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm

•

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 21,6 × 23,0 cm

•

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 5 cm
× 5 cm

•

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 cm
× 12,5 cm

•

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 15 cm
× 15 cm

•

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 20 cm
× 40 cm

•

Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 5 cm
× 5 cm

•

Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 cm
× 10 cm

•

Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 cm
× 20 cm

Tuginedes meditsiiniseadmete näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib
meditsiiniseadmete lisamist loetellu juba olemasolevatesse meditsiiniseadmete
rühmadesse (§-d 68-72, kuhu kuuluvad erinevate haavade raviks mõeldud
haavaplaastrid ja haavasidemed) seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse
käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadmete oodatavad ravitulemused ja
võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Loetellu taotletavate havasidemete erinevate pakendite jaemüügihinnad ja neist
arvutatud 1 tk ja 1 cm2 hinnad on toodud tabelis 1.
Meditsiiniseadme pakendi nimetus
Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 5 cm × 5
cm
Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 10 cm ×
10 cm
Durafiber Ag antimikroobne geelistuv fiiberhaavaside 15 cm ×
15 cm
Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside 25 cm ×
25,2 cm
Allevyn Gentle Border 7,5 cm × 7,5 cm
Allevyn Gentle Border 10 cm × 10 cm
Allevyn Gentle Border 12,5 cm × 12,5 cm
Allevyn Gentle Border 17,5 cm × 17,5 cm

Tk
Hind
pakendis (€)

1 tk hind Pindala
(€)
(cm2)

1 cm2
hind (€)

10

xxx

xxx

25,00

xxx

10

xxx

xxx

100,00

xxx

5

xxx

xxx

225,00

xxx

5
10
10
10
10

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

630,00
56,25
100,00
156,25
306,25

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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Allevyn Gentle Border 10 cm × 20 cm
Allevyn Gentle Border 15 cm × 15 cm
Allevyn Ag Gentle 5 cm × 5 cm
Allevyn Ag Gentle 10 cm × 10 cm
Allevyn Ag Gentle 15 cm × 15 cm
Allevyn Ag Gentle 10 cm × 20 cm
Allevyn Ag Gentle 20 cm × 20 cm
Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside
16,8 × 17,1 cm
Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside
21,6 × 23,0 cm
Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 5 cm × 5 cm
Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 10 cm × 12,5 cm
Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 15 cm × 15 cm
Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 20 cm × 40 cm
Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 5 cm × 5 cm
Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 10 cm × 10 cm
Acticoat Flex 3 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv
haavaside 10 cm × 20 cm

10
10
10
10
10
10
10

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

200,00
225,00
25,00
100,00
225,00
200,00
400,00

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

6

xxx

xxx

287,28

xxx

10

xxx

xxx

496,80

xxx

5

xxx

xxx

25,00

xxx

5

xxx

xxx

125,00

xxx

5

xxx

xxx

225,00

xxx

6

xxx

xxx

800,00

xxx

5

xxx

xxx

25,00

xxx

12

xxx

xxx

100,00

xxx

12

xxx

xxx

200,00

xxx

Tabel 1. Loetellu taotletavate haavaravitoodete pakendi, 1 tk ja 1 cm2 hinnad.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu haavasidemeid ja
-plaastreid kiiritusjärgsete ja põletushaavade, venoossete, diabeetiliste ja
lamatishaavandite ning Epidermolysis bullosa raviks.
Seejuures on haavaravitoodete hüvitamisele kehtestatud järgnevad piirangud:
• haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast venoosse haavandi diagnoosimist
kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu
maksmise kohustuse kuni 10 venoosse jalahaavandi korral, kuni 24
haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta;
• haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast diabeetilise haavandi
diagnoosimist kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete
eest tasu maksmise kohustuse kuni 10 diabeetilise jalahaavandi korral, kuni 28
haavaplaastri või haavasideme eest iga haavandi kohta;
• haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast lamatishaavandi diagnoosimist
kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu
maksmise kohustuse kuni 12 lamatishaavandi korral, kuni 20 haavaplaastri või
haavasideme eest iga haavandi kohta;
• haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast põletushaava tekkimist
kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu
maksmise kohustuse kuni 10 põletushaava korral, kuni 8 haavaplaastri või
haavasideme eest iga haava kohta;
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•

•

haigekassa võtab üle kuue kuu jooksul pärast kiiritusjärgse haava tekkimist
kindlustatud isikule vajalike haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu
maksmise kohustuse kuni 3 kiiritusjärgse haava korral, kuni 8 haavaplaastri või
haavasideme eest iga haava kohta;
haigekassa võtab üle kindlustatud isikule Epidermolysis bullosa raviks vajalike
haavaplaastrite ja haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuni 1200
haavaplaastri või haavasideme eest kalendriaastas.

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023.

hüvitamistingimustega

on

leitav

Juhul, kui meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on
ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse
ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhinnast arvutatud
haavasideme ühe ruutsentimeetri hind.
Tabelis 2 on iga loetellu taotletava toote kohta märgitud, missugusesse
haavaravitoodete piirhinnarühma toode loetellu lisamisel kuuluks, meditsiiniseadme
pakendile rakenduv piirhind ja piirhinda ületav osa eurodes ja protsentides.
Taotletavad Durafiber Ag antimikroobsed geelistuvad fiiberhaavasidemed on oma
omadustelt võrdväärsed analoogid haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu
käesoleval ajal hüvitatavate erinevate haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate
hüdrofiiber haavasidemetega (§-d 68-72 lõige 20). Nimetatud piirhinnarühmas on
käesoleval ajal haigekassa poolse soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks
Aquacel Extra Ag 10 × 10 cm N10 hinnaga 45,28 eurot, millest arvutatud haavasideme
ühe ruutsentimeetri hind on 0,0453 eurot. Piirhinnast lähtuvalt on taotletavate pakendite
korral soodustuse arvutamise aluseks olevateks hindadeks vastavalt 11,33 eurot (suurus
5 cm × 5 cm), 45,30 eurot (suurus 10 cm × 10 cm) ja 50,96 eurot (suurus 15 cm × 15
cm). Taotletavate pakendite hind ületab neile rakenduvat piirhinda vastavalt xxx%,
xxx% ja xxx %.
Taotletav Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside on oma omadustelt
võrdväärne analoog haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal
hüvitatavate erinevate haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste vahthaavasidemetega
(§-d 68-72 lõige 6). Nimetatud piirhinnarühmas on käesoleval ajal haigekassa poolse
soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks Askina® Foam Cavity 2,5 × 40 cm
hinnaga 3,15 eurot, millest arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on
0,0315 eurot. Taotletava Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannasideme
ühe ruutsentimeetri hind (xxx eurot) on xxx eurot ehk xxx% madalam soodustuse
arvutamise aluseks oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast.
Taotletavad Allevyn Gentle Border haavasidemed on oma omadustelt võrdväärsed
analoogid haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate
erinevate haavade raviks mõeldud plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemetega (§d 68-72 lõige 3). Nimetatud piirhinnarühmas on käesoleval ajal haigekassa poolse
soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks Aquacel Foam vahthaavaside
17,5 × 17,5 cm N10 hinnaga 86,77 eurot, millest arvutatud haavasideme ühe
ruutsentimeetri hind on 0,0283 eurot. Taotletavate Allevyn Gentle Border erinevate
mõõtmetega haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind on vahemikus xxxxx eurot,
seejuures on taotletavate haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind üldiselt madalam
soodustuse arvutamise aluseks oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast (xxxxx
%), vaid pakendi Allevyn Gentle Border 10 cm × 20 cm N10 ühe haavasideme ühe
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ruutsentimeetri hind on käesoleval ajal soodustuse arvutamise aluseks oleva
haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast xxx% kõrgem.
Allevyn Gentle Border haavasidemete lisamisel haigekassa meditsiiniseadmete loetellu
muutuks haigekassa poolse soodustuse arvutamise aluseks olev pakend: selleks
pakendiks saaks Allevyn Gentle Border 17,5 cm × 17,5 cm N10 hinnaga xxx eurot,
millest arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on xxx eurot. Piirhinna aluseks
oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hind langeb sellega xxx euro võrra. Kui hetkel
erineb kõnealusesse piirhinnarühma kuuluvate toodete hind piirhinnast kuni 88%, siis
piirhinna languse korral on erinevus piirhinnast kuni xxx%. Piirhinna langusega
kaasneb ka hetkel kõnealusesse piirhinnarühma kuuluvate haavasidemete patsiendi
omaosaluse suurenemine: patsiendi omaosalus ühe haavasideme kohta suureneb xxx
euro võrra. Patsiendi omaosaluse tõusu vältimiseks on oluline hinnaläbirääkimiste
pidamine piirhinnarühma „Venoossete haavade raviks mõeldud plaastriga
silikoonpinnaga vahthaavasidemed“ kuuluvate haavasidemete levitajatega,
saavutamaks 01.01.2019 rakenduva piirhinnaga sarnane hinnatase.
Taotletavad Allevyn Ag Gentle haavasidemed on oma omadustelt võrdväärsed
analoogid haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate
erinevate haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate vahthaavasidemetega (§-d 6872 lõige 14). Nimetatud piirhinnarühmas on käesoleval ajal haigekassa poolse
soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm
hinnaga 4,89 eurot, millest arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on
0,0489 eurot. Taotletavate Allevyn Ag Gentle erinevate mõõtmetega haavasidemete
ühe ruutsentimeetri hind on vahemikus xxxxx eurot, olles soodustuse arvutamise
aluseks oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast xxxxx% kõrgem.
Taotletavad Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumsidemed on
oma omadustelt võrdväärsed analoogid haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu
käesoleval ajal hüvitatavate erinevate haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste
sakraalpiirkonna haavasidemetega (§-d 68-72 lõige 7). Nimetatud piirhinnarühmas on
käesoleval ajal haigekassa poolse soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks
Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 14 × 16 cm sacrum hinnaga 6,29 eurot, millest
arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0281 eurot. Taotletavate Allevyn
Gentle Border Sacrum erinevate mõõtmetega kleepäärega silikoonsakrumsideme ühe
ruutsentimeetri hind on xxxxx (16,8 × 17,1 cm) ja xxxxx eurot (21,6 × 23,0 cm),
seejuures on taotletavate haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind soodustuse
arvutamise aluseks oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast vastavalt xxx% ja
xxx% madalam.
Mediq Eesti OÜ on teinud haigekassale ettepaneku Suprasorb H hüdrokolloid
haavasideme 14 × 16 cm sacrum meditsiiniseadmete loetelust välja arvamiseks.
Nimetatud toote väljaarvamise ja Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega
silikoonsakrumsidemete loetellu lisamise järel saaks haigekassa poolse soodustuse
arvutamise aluseks olevaks pakendiks Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega
silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6 hinnaga xxx eurot, millest arvutatud
haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on xxxxx eurot. Piirhinna aluseks oleva
haavasideme ühe ruutsentimeetri hind langeb sellega xxxxx euro võrra. Kui hetkel on
kõnealusesse piirhinnarühma kuuluvate toodete hind piirhinnaga võrdne või sellest
madalam, siis piirhinna languse korral on erinevus piirhinnast kuni xxx%. Piirhinna
langusega kaasneb ka hetkel kõnealusesse piirhinnarühma kuuluvate haavasidemete
patsiendi omaosaluse suurenemine: patsiendi omaosalus ühe haavasideme kohta
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suureneb xxxxx euro võrra. Patsiendi omaosaluse tõusu vältimiseks on oluline
hinnaläbirääkimiste pidamine erinevate haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste
sakraalpiirkonna haavasidemete piirhinnarühma kuuluvate haavasidemete levitajatega,
saavutamaks 01.01.2019 rakenduva piirhinnaga sarnane hinnatase.
Taotletavad Acticoat Flex nanokristallilist hõbedat sisaldavad haavasidemed on oma
omadustelt võrdväärsed analoogid haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu
käesoleval ajal hüvitatavate erinevate haavade raviks mõeldud hõbedat ja
polüamiidkiudu sisaldavate salvsidemetega (§-d 68-72 lõige 29). Nimetatud
piirhinnarühmas on käesoleval ajal haigekassa poolse soodustuse arvutamise aluseks
olevaks pakendiks Atrauman Ag 10 × 10 cm N10 hinnaga 17,00 eurot, millest
arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on 0,0170 eurot. Taotletavate Acticoat
Flex erinevate mõõtmetega haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind on vahemikus
xxxxx eurot, olles soodustuse arvutamise aluseks oleva haavasideme ühe
ruutsentimeetri hinnast xxxxx% kõrgem. Acticoat Flex haavasidemete lisamisel
loetellu muutuks piirhinnarühma nimetus, näiteks venoossete haavade puhul –
„Venoossete haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavad polümeerkiust
haavasidemed“.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsient tasub 50% haavaravisideme piirhinnarühmale kehtiva piirhinna alusel
arvutatud pakendi piirhinnast, piirhinda ületava toote puhul lisaks piirhinda ületav osa.
Tabelis 2 on toodud patsiendi omaosalus loetellu taotletavate pakendite ostmisel.

Meditsiiniseadme
Tk
Hind
pakendi nimetus
pakendis (€)
Durafiber Ag
antimikroobne
geelistuv
fiiberhaavaside 5 cm
xxx
× 5 cm
10
Durafiber Ag
antimikroobne
geelistuv
fiiberhaavaside 10
xxx
cm × 10 cm
10
Durafiber Ag
antimikroobne
geelistuv
fiiberhaavaside 15
xxx
cm × 15 cm
5
Allevyn Life Heel
silikooniga
pindtöödeldud
xxx
kannaside
5

1 cm2
hind
(€)

Piirhinnarühm (§ 68
näitel)

1 cm2
Piirhind Patsiendi
piirhind pakendile omaosalus
(€)
(€)
(€)

Piirhinda
ületav
osa (€)

Piirhinda
ületav
osa
(%)

Lõige 20 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
xxx hüdrofiiber haavasidemed

0,0453

11,33

xxx

xxx

xxx

Lõige 20 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
xxx hüdrofiiber haavasidemed

0,0453

45,30

xxx

xxx

xxx

0,0453

50,96

xxx

xxx

xxx

0,0315

99,23

xxx

xxx

xxx

xxxxx

11,19

xxx

xxx

xxx

xxxxx

19,90

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Allevyn Gentle
Border 7,5 cm × 7,5
cm

10

xxx

xxx

Allevyn Gentle
Border 10 cm × 10
cm

10

xxx

xxx

Lõige 20 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
hüdrofiiber haavasidemed
Lõige 6 Venoossete
haavade raviks mõeldud
eriotstarbelised
vahthaavasidemed
Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
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Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
Lõige 3 Venoossete
haavade raviks mõeldud
plaastriga silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
Lõige 14 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
Lõige 14 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
Lõige 14 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
Lõige 14 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
Lõige 14 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
Lõige 7 Venoossete
haavade raviks mõeldud
eriotstarbelised
sakraalpiirkonna
haavasidemed
Lõige 7 Venoossete
haavade raviks mõeldud
eriotstarbelised
sakraalpiirkonna
haavasidemed

Allevyn Gentle
Border 12,5 cm ×
12,5 cm

10

xxx

xxx

Allevyn Gentle
Border 17,5 cm ×
17,5 cm

10

xxx

xxx

Allevyn Gentle
Border 10 cm × 20
cm

10

xxx

xxx

Allevyn Gentle
Border 15 cm × 15
cm

10

xxx

xxx

Allevyn Ag Gentle 5
cm × 5 cm

10

xxx

xxx

Allevyn Ag Gentle
10 cm × 10 cm

10

xxx

xxx

Allevyn Ag Gentle
15 cm × 15 cm

10

xxx

xxx

Allevyn Ag Gentle
10 cm × 20 cm

10

xxx

xxx

10

xxx

xxx

6

xxx

xxx

10

xxx

xxx

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed

Allevyn Ag Gentle
20 cm × 20 cm
Allevyn Gentle
Border Sacrum
kleepäärega
silikoonsakrumside
16,8 × 17,1 cm
Allevyn Gentle
Border Sacrum
kleepäärega
silikoonsakrumside
21,6 × 23,0 cm
Acticoat Flex 7
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 5 cm × 5
cm
Acticoat Flex 7
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 10 cm ×
12,5 cm
Acticoat Flex 7
nanokristallilist

5

5

xxx

5

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed
Lõige 29 Venoossete
xxx haavade raviks mõeldud

xxxxx

31,09

xxx

xxx

xxx

xxxxx

60,94

xxx

xxx

xxx

xxxxx

39,80

xxx

xxx

xxx

xxxxx

44,78

xxx

xxx

xxx

0,0489

12,23

xxx

xxx

xxx

0,0489

48,90

xxx

xxx

xxx

0,0489

110,03

xxx

xxx

xxx

0,0489

97,80

xxx

xxx

xxx

0,0489

195,60

xxx

xxx

xxx

xxxxx

34,82

xxx

xxx

xxx

xxxxx

100,35

xxx

xxx

xxx

0,0170

2,13

xxx

xxx

xxx

0,0170

10,63

xxx

xxx

xxx

0,0170

19,13

xxx

xxx

xxx
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hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 15 cm ×
15 cm
Acticoat Flex 7
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 20 cm ×
40 cm
Acticoat Flex 3
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 5 cm × 5
cm
Acticoat Flex 3
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 10 cm ×
10 cm
Acticoat Flex 3
nanokristallilist
hõbedat sisaldav
mittekleepuv
haavaside 10 cm ×
20 cm

hõbedat ja polüamiidkiudu
sis salvsidemed

6

5

12

12

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed

0,0170

81,60

xxx

xxx

xxx

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed

0,0170

2,13

xxx

xxx

xxx

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed

0,0170

20,40

xxx

xxx

xxx

xxx

Lõige 29 Venoossete
haavade raviks mõeldud
hõbedat ja polüamiidkiudu
xxx sis salvsidemed

0,0170

40,80

xxx

xxx

xxx

Tabel 2. Loetellu taotletavate haavaravitoodete jaotus piirhinnarühmadesse, neile rakenduv piirhind, piirhinda ületav
summa ja patsiendi omaosalus.

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
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
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Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika1 kohaselt hüvitati erinevate
haavandite ja haavade raviks haavasidemeid ja -plaastreid 2017. aastal alljärgnevalt:
Isikuid

Pakendeid Summa (€) EHK tasutud (€)

Venoossed haavad

745

3 575,8

80 870,31

32 736,12

Diabeetilised haavandid

223

686,3

17 980,14

7 196,38

Lamatishaavandid

690

2 194,2

51 584,18

20 017,40

Põletushaavad

57

133,6

2 526,18

957,13

Kiiritusjärgsed haavad

21

51,6

885,58

311,04

Epidermolysis bullosa

4

251,0

5000,03

3919,36

2017. aasta statistika järgi
kogumaksumusest ca 40%.

tasus

haigekassa

haavasidemete

ja

-plaastrite

Durafiber Ag antimikroobsete geelistuvate fiiberhaavasidemete, Allevyn Ag Gentle
haavasidemete ja Acticoat Flex haavasidemete hind on neile rakenduvast pakendi
piirhinnast vastavalt xxxxx%, xxxxx% ja xxxxx% kallim, kuid tulenevalt
piirhinnasüsteemi rakendamisest lisakulu haigekassa eelarvele ei teki. Taotletavate
haavasidemete lisamisel loetellu laieneks haavasidemete valik kindlustatule, kuid
tulenevalt toodete kallimast hinnast võrreldes neile kehtima hakkavate piirhindadega
jääks hinnavahe kindlustatu kanda. Arvestades alternatiivsete toodete olemasolu, on
katmata ravivajadust raske näha. Vähendamaks kulu kindlustatule, on põhjendatud
täiendava hinnalanguse saavutamine, mis tooks toodete hinnad sarnasele tasemele
käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate vastavalt erinevate
haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete (§ 68-72 lõige
20), hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete (§ 68-72 lõige 14) ning hõbedat ja
polüamiidkiudu sisaldavate salvsidemete (§ 68-72 lõige 29) hinnaga.
Allevyn Life Heel, Allevyn Gentle Border ja Allevyn Gentle Border Sacrum
haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind üldiselt madalam vastavates piirhinnarühmades
soodustuse arvutamise aluseks olevate haavasidemete ühe ruutsentimeetri hinnast
(xxxxx%), vaid pakendi Allevyn Gentle Border 10 cm × 20 cm N10 ühe haavasideme
ühe ruutsentimeetri hind on käesoleval ajal soodustuse arvutamise aluseks oleva
haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast xxx% kõrgem. Taotletavate toodete lisamisel
haigekassa meditsiiniseadmete loetellu muutuks neile vastavates piirhinnarühmades
soodustuse aluseks olev pakend ja vastav haavasideme ühe ruutsentimeetri hind.
Erinevate haavade raviks mõeldud plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete
piirhinnarühmas (§-d 68-72 lõige 3) saaks soodustuse arvutamise aluseks olevaks
pakendiks Allevyn Gentle Border 17,5 cm × 17,5 cm N10 hinnaga xxx eurot, millest
arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on xxx eurot. Piirhinna aluseks oleva
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haavasideme ühe ruutsentimeetri hind langeb sellega xxx euro võrra. Allevyn Gentle
Border piirhinnast kallima ühe ruutsentimeetri hinnaga toodete hind ületab uut piirhinda
xxx% võrra.
Erinevate haavade raviks mõeldud eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemetega (§d 68-72 lõige 7) piirhinnarühmas saaks Suprasorb H hüdrokolloid haavasideme
14 × 16 cm sacrum meditsiiniseadmete loetelust välja arvamise järel ja Allevyn Gentle
Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumsidemete loetellu lisamise järel haigekassa
poolse soodustuse arvutamise aluseks olevaks pakendiks Allevyn Gentle Border Sacrum
kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6 hinnaga xxx eurot, millest arvutatud
haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on xxx eurot. Piirhinna aluseks oleva haavasideme
ühe ruutsentimeetri hind langeb sellega xxx euro võrra.
Seetõttu võib tõenäoliselt oodata kokkuhoidu ravikindlustuse eelarvele soodsamate
haavasidemete valiku laienemise ning piirhindade alanemise tulemusel. Patsiendi
omaosaluse tõusu vältimiseks on oluline hinnaläbirääkimiste pidamine nimetatud
piirhinnarühmadesse kuuluvate haavasidemete levitajatega, saavutamaks 01.01.2019
rakenduva piirhinnaga sarnane hinnatase.
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
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 vältimiseks on korraldatud haavaravi
koolitusi.
4. Kokkuvõte
Taotletavad haavasidemed on oma omadustelt samaväärsed haigekassa
meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate haavasidemetega.
Durafiber Ag antimikroobsete geelistuvate fiiberhaavasidemete, Allevyn Ag Gentle ja
Acticoat Flex haavasidemete hind on neile rakenduvast pakendi piirhinnast vastavalt
xxx%, xxx% ja xxx% kallim, kuid tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest lisakulu
haigekassa eelarvele ei teki. Vähendamaks kulu kindlustatule, on põhjendatud nimetatud
haavasidemete osas täiendava hinnalanguse saavutamine, mis tooks toodete hinnad
sarnasele tasemele käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate
vastavalt erinevate haavade raviks mõeldud hõbedat sisaldavate hüdrofiiber
haavasidemete (§ 68-72 lõige 20), hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete (§ 68-72
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lõige 14) ning hõbedat ja polüamiidkiudu sisaldavate salvsidemete (§ 68-72 lõige 29)
hinnaga.
Allevyn Life Heel, Allevyn Gentle Border ja Allevyn Gentle Border Sacrum
haavasidemete ühe ruutsentimeetri hind on xxx% madalam vastavates
piirhinnarühmades soodustuse arvutamise aluseks olevate haavasidemete ühe
ruutsentimeetri hinnast, vaid pakendi Allevyn Gentle Border 10 cm × 20 cm N10 ühe
haavasideme ühe ruutsentimeetri hind on käesoleval ajal soodustuse arvutamise aluseks
oleva haavasideme ühe ruutsentimeetri hinnast xxx% kõrgem. Nende toodete lisamisel
haigekassa meditsiiniseadmete loetellu muutuks neile vastavates piirhinnarühmades
soodustuse aluseks olev pakend ja vastav haavasideme ühe ruutsentimeetri hind (kuni
xxx eurot). Seetõttu võib tõenäoliselt oodata kokkuhoidu ravikindlustuse eelarvele
soodsamate haavasidemete valiku laienemise ning piirhindade alanemise tulemusel.
Patsiendi omaosaluse tõusu vältimiseks on oluline hinnaläbirääkimiste pidamine
nimetatud piirhinnarühmadesse kuuluvate haavasidemete levitajatega, saavutamaks
01.01.2019 rakenduva piirhinnaga sarnane hinnatase.
5. Kasutatud kirjandus
1

https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-jastatistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika
2
Taotlused ja neile lisatud materjalid
3
Eksperthinnang
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