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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Mediqu taotlus 

MSA kood puudub 

Aasta 2018 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Mediq Eesti OÜ soovib1 haigekassa meditsiiniseadmete loetelust alates 2019. aastast 

välja arvata alljärgnevad 9 väikese nõudlusega toodet: 

 
Meditsiiniseadme 

pakendi kood 

Meditsiiniseadme nimetus ja kogus pakendis  

 7004764  Suprasorb X hydrobalance haavaside 14×20 cm 

 7003448  Suprasorb X hydrobalance riba-haavaside 2×21 cm 

 7003561  Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance 

haavaside 14×20 cm 

 7003572  Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance 

riba-haavaside 2×21 cm 

 7003628  Suprasorb P haavapadi 15×20 cm kleepuv 

 7003987  Suprasorb P haavapadi 5×5 cm mittekleepuv 

 7003662  Suprasorb P haavapadi 7,5×7,5 cm mittekleepuv 

 7004089  Suprasorb P haavapadi 15×20 cm mittekleepuv 

 7003314  Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 14×16 cm sacrum 

Lisaks soovitakse tõsta nelja loetellu kuuluva toote hinda: 
Meditsiini-

seadme 

pakendi 

kood  

 Meditsiiniseadme nimetus ja kogus pakendis   Tk 

pakendis  

Uus hind 

pakendile 

koos km-ga 

(€) 

 7004191   Suprasorb X hydrobalance haavaside 5×5 cm  1  xxx  

 7004685   Suprasorb X hydrobalance haavaside 9×9 cm  1  xxx  

 7003550   Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga 

antimikroobne hydrobalance haavaside 5×5 cm 

 1  xxx  

 7004236   Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga 

antimikroobne hydrobalance haavaside 9×9 cm 

 1  xxx  

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Mediq Eesti OÜ taotleb 4 toote hinna muutmist, toodete hind tõuseks xxx euro (xxx %) 

võrra. 
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2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu haavasidemeid ja 

-plaastreid venoossete, kiiritusjärgsete ja põletushaavade, diabeetiliste ja 

lamatishaavandite ning Epidermolysis bullosa raviks.  

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023.  

Hüvitatavad haavasidemed ja -plaastrid on jaotatud 31 piirhinnarühma. 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. 

Mediq Eesti OÜ 9 toote loetelust välja arvamine ja nelja toote hinna muutmine mõjutab 

kokku kuut piirhinnarühma, neist ühes piirhinnarühmas selle tulemusel piirhind tõuseb 

ja viies piirhinnarühmas jääb piirhind muutumatuks, tulenevalt asjaolust, et loetelust 

eemaldatavate või hinnatõusu läbivate toodete hind on kehtivast piirhinnast kõrgem või 

on loetelus ka alternatiivne sama hinnaga toode. 

Meditsiini-

seadme 

pakendi 

kood 

Meditsiiniseadme 

pakendi nimetus 
Piirhinnarühm Muutus 

Piirhinna 

tõus/langus cm2 

kohta (€) 

7003987 
 Suprasorb P haavapadi 

5×5 cm mittekleepuv 

(1) Venoossete haavade raviks mõeldud 

spetsiaalselt pindtöötlemata 

vahthaavasidemed  

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7003662 

 Suprasorb P haavapadi 

7,5×7,5 cm 

mittekleepuv  

(1) Venoossete haavade raviks mõeldud 

spetsiaalselt pindtöötlemata 

vahthaavasidemed  

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7004089 
 Suprasorb P haavapadi 

15×20 cmmittekleepuv 

(1) Venoossete haavade raviks mõeldud 

spetsiaalselt pindtöötlemata 

vahthaavasidemed  

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7004764 

 Suprasorb X 

hydrobalance haavaside 

14×20 cm 

(10) Venoossete haavade raviks mõeldud 

biosünteetilised haavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
xxx 

7004191 

 Suprasorb X 

hydrobalance haavaside 

5×5 cm  

(10) Venoossete haavade raviks mõeldud 

biosünteetilised haavasidemed 
Hinnatõus xxx 

Meditsiiniseadme 

pakendi kood  

 Meditsiiniseadme nimetus ja 

kogus pakendis  

 Tk 

pakendis  

Uus hind 

(€) 

Vana 

hind (€) 

Hinnatõus 

(€) 

Hinnatõus 

(%) 

7004191 
  Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 5×5 cm 
1 

xxx  
2,18 

xxx  xxx  

7004685 
  Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 9×9 cm 
1 

xxx  
4,21 

xxx  xxx  

7003550 

  Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga antimikroobne 

hydrobalance haavaside 5×5 cm 

1 

xxx  

2,51 

xxx  xxx  

7004236 

  Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga antimikroobne 

hydrobalance haavaside 9×9 cm 

1 

xxx  

4,95 

xxx  xxx  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023
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7004685 

 Suprasorb X 

hydrobalance haavaside 

9×9 cm  

(10) Venoossete haavade raviks mõeldud 

biosünteetilised haavasidemed 
Hinnatõus xxx 

7003561 

Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga 

antimikroobne 

hydrobalance haavaside 

14×20 cm 

(22) Venoossete haavade raviks mõeldud 

polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7003572 

Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga 

antimikroobne 

hydrobalance riba-

haavaside 2×21 cm 

(22) Venoossete haavade raviks mõeldud 

polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7003550 

Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga 

antimikroobne 

hydrobalance haavaside 

5×5 cm 

(22) Venoossete haavade raviks mõeldud 

polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed 

Hinnatõus ei muutu 

7004236 

Suprasorb X +PHMB / 

polüheksaniidiga 

antimikroobne 

hydrobalance haavaside 

9×9 cm 

(22) Venoossete haavade raviks mõeldud 

polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed 

Hinnatõus ei muutu 

7003628 
Suprasorb P haavapadi 

15×20 cm kleepuv 

(25) Venoossete haavade raviks mõeldud 

plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata 

vahthaavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7003448 

Suprasorb X 

hydrobalance riba-

haavaside 2×21 cm 

(6) Venoossete haavade raviks mõeldud 

eriotstarbelised vahthaavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

7003314 

Suprasorb H 

hüdrokolloid haavaside 

14×16 cm sacrum 

(7) Venoossete haavade raviks mõeldud 

eriotstarbelised sakraalpiirkonna 

haavasidemed 

Loetelust 

väljaarvamine 
ei muutu 

 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – 50% haavaravisideme piirhinnarühmale 

kehtiva piirhinna alusel arvutatud pakendi piirhinnast, piirhinda ületava toote puhul 

lisaks piirhinda ületav osa.  

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 

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 kasutusstatistika 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 

 

Toodete loetelust eemaldamine ja hinna tõstmine mõjutab kuut piirhinnarühma, neist 

viies jääb piirhind muutumatuks ja ühes piirhinnarühmas tõuseb piirhind xxx euro võrra 

ruutsentimeetri kohta (xxx %). Piirhinna tõus puudutab piirhinnarühma „Venoossete 

haavade raviks mõeldud biosünteetilised haavasidemed“, kuhu kuuluks pärast kõnealust 

muudatust kolm erinevat haavasidet.  

Meditsiini-

seadme 

pakendi 

kood 

Meditsiiniseadme pakendi 

nimetus 

Hind 

(€) 

Tk 

pakendis 

1 tk 

hind (€) 

Pindala 

(cm2) 

1 cm2 hind 

(€) 
 Märkused 

7006328 
Askina® THINsite® haavaside 

10x10cm N1; 
1,91 1 1,91 100 0,0191   

7004764 
Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 20532 (14×20 cm) 
10,79 1 10,79 280 0,0385 

0,0385 

Vana piirhind, 

toode läheb 

loetelust välja. 

7004685 
Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 9×9 cm 
xxx 1 xxx 81 xxx xxx Uus piirhind 

7004191 
Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 5×5 cm 
xxx 1 xxx 25 xxx   

Tulenevalt piirhinna tõusust suureneb haigekassa kompenseeritav summa toodete 

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9×9 cm ja Suprasorb X hydrobalance haavaside 

5×5 cm ostmisel vastavalt xxx ja xxx euro võrra. Tulenevalt asjaolust, et toodet 

Suprasorb X hydrobalance haavaside 9×9 cm on 2017. aastal ostetud vaid ühel korral ja 

toodet Suprasorb X hydrobalance haavaside 5×5 cm pole 2016.-2017. aasta jooksul 

kordagi ostetud2, ei põhjusta piirhinna tõus tõenäoliselt märkimisväärset lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele. 

Piirhinnarühmast „Venoossete haavade raviks mõeldud polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed“ soovib Mediq Eesti OÜ välja arvata kaks toodet ja tõsta kahe toote 
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hinda. Selle tulemusel nimetatud piirhinnarühmas piirhind ei tõuseks, kuid tulenevalt 

piirhinda ületavate toodete hinna tõstmisest suureneks patsientide omaosalus toodete 

Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 5×5 

cm ja Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 

9×9 cm ostmisel ühe haavasideme kohta vastavalt xxx ja xxx euro võrra. Seejuures 

suureneks toodete piirhinda ületav osa vastavalt xxx% ja xxx%. 

Tooted Suprasorb X + PHMB/polüheksaniidiga antimikroobne hydrobalance haavaside 

5×5 cm ja Suprasorb X hydrobalance haavaside 5×5 cm oleksid pärast hinna tõstmist 

haigekassa hüvitatavatest haavasidemetest kõige kõrgema hinnaga 1 cm2 kohta 

(vastavalt xxx ja xxx eurot/cm2). 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei 

mõjuta. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei hüvitata. 

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 liigkasutamise vältimiseks on korraldatud haavaravi 

koolitusi. 

4. Kokkuvõte 

Mediq Eesti OÜ soovib haigekassa meditsiiniseadmete loetelust alates 2019. aastast 

välja arvata 9 väikese nõudlusega haavasidet ja tõsta 4 haavasideme hinda. Nimetatud 

muudatus mõjutab kokku kuut piirhinnarühma, neist ühes piirhinnarühmas piirhind 

tõuseb ja viies piirhinnarühmas jääb piirhind muutumatuks. Piirhinna tõus puudutab 

piirhinnarühma „Venoossete haavade raviks mõeldud biosünteetilised haavasidemed“, 

kuhu kuuluks pärast kõnealust muudatust kolm erinevat haavasidet. Tulenevalt piirhinna 

tõusust suureneb haigekassa kompenseeritav summa toodete Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 9×9 cm ja Suprasorb X hydrobalance haavaside 5×5 cm ostmisel vastavalt 

xxx ja xxx euro võrra, kuid tulenevalt asjaolust, et toodet Suprasorb X hydrobalance 

haavaside 9×9 cm on 2017. aastal ostetud vaid ühel korral ja toodet Suprasorb X 

hydrobalance haavaside 5×5 cm pole 2016.-2017. aasta jooksul kordagi ostetud, ei 

põhjusta piirhinna tõus tõenäoliselt märkimisväärset lisakulu ravikindlustuse eelarvele. 

Piirhinnarühmas „Venoossete haavade raviks mõeldud polüheksaniidiga immutatud 

haavasidemed“ kahe toote väljaarvamise ja kahe toote hinnatõusu tulemusel piirhind ei 

tõuseks, kuid tulenevalt piirhinda ületavate toodete hinna tõstmisest suureneks 

patsientide omaosalus toodete Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga antimikroobne 

hydrobalance haavaside 5×5 cm ja Suprasorb X +PHMB / polüheksaniidiga 

antimikroobne hydrobalance haavaside 9×9 cm ostmisel ühe haavasideme kohta 

vastavalt xxx ja xxx euro võrra, seejuures suureneb toodete piirhinda ületav osa vastavalt 

xxx% ja xxx%. Tooted Suprasorb X + PHMB/polüheksaniidiga antimikroobne 
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hydrobalance haavaside 5×5 cm ja Suprasorb X hydrobalance haavaside 5×5 cm oleksid 

pärast hinna tõstmist haigekassa hüvitatavatest haavasidemetest kõige kõrgema hinnaga 

1 cm2 kohta (vastavalt xxx ja xxx eurot/cm2). 

5. Kasutatud kirjandus 

1 Mediq Eesti OÜ avaldus 

2 https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-

statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika  

                                                 

https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika
https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika

