
 

Lk 1 / 3 

 

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Compmed OÜ poolt valmistavate põletushaigete surverõivaste 

hinnamuudatus 

MSA kood n/a 

Aasta 2018 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Haigekassa hüvitab põletushaigete surverõivad alates 2002. aastast, kehtivas 

meditsiiniseadmete loetelus on 48 Compmed OÜ poolt valmistatavat põletushaigete 

surverõivast. Täpne loetelu on toodud määruses § 59 lg 11.  Käesolevalt taotleb 

Compmed OÜ 20 põletushaigete surverõiva hinna muudatust 30-265% ulatuses 

(täpsem info tabelis 1).  

Tabel 1 
Meditsiiniseadme 

kood Meditsiiniseadme nimetus Tootegrupp 

Kehtiv 

hind (€) 

Uus hind 

(€) 

Hinna-

muudatus 

8001313 Sõrmkinnas (täiskasvanud)  kinnas 67,8  60% 

8003605 
Poolkinnas küünarliigeseni (lapsed 

kuni 12 a.) 
kinnas 42,22 

 191% 

8005531 Poolkinnas (täiskasvanud)  kinnas 29,72  265% 

8005823 
Sõrmkinnas küünarliigeseni (lapsed 

kuni 12 a.) 
kinnas 76,82 

 60% 

8007255 Poolkinnas (lapsed kuni 12 a.) kinnas 26,75  265% 

8007916 
Poolkinnas küünarliigeseni 

(täiskasvanud)  
kinnas 46,91 

 191% 

8008440 Sõrmkinnas (lapsed kuni 12 a.) kinnas 61,03  60% 

8008838 
Sõrmkinnas küünarliigeseni 

(täiskasvanud)  
kinnas 85,36 

 60% 

8004918 Põlvik (täiskasvanud) põlvik 41,8  30% 

8006082 Põlvik (lapsed kuni 12 a.) põlvik 37,62  30% 

8002356 
Pikad püksid (Surveriie 

põletushaigele, lapsed kuni 12 a.)  
püksid 96,14 

 30% 

8002568 
Pikad püksid (Surveriie 

põletushaigele, täiskasvanud)  
püksid 106,82 

 30% 

8004132 
Lühikesed püksid (Surveriie 

põletushaigele, täiskasvanud) 
püksid 78,57 

 30% 

8004490 
Lühikesed püksid (Surveriie 

põletushaigele, lapsed kuni 12 a.) 
püksid 72,56 

 30% 

8008812 Sokk (lapsed kuni 12 a.) sokk 32,59  30% 

8009679 Sokk (täiskasvanud) sokk 36,22  30% 

8001177 
Särk lühikeste varrukatega 

(täiskasvanud)  
särk 106,36 

 30% 

8004036 
Särk pikkade varrukatega (Surveriie 

põletushaigele, täiskasvanud)  
särk 118,43 

 30% 

8006565 
Särk pikkade varrukatega (Surveriie 

põletushaigele, lapsed kuni 12 a.)  
särk 106,58 

 30% 

8007631 
Särk lühikeste varrukatega (lapsed 

kuni 12 a.)  
särk 95,72 

 30% 
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Põletushaigete surverõivaid kasutakse armide liigkasvu ärahoidmiseks ja raviks. 

Armile püsiva surve avaldamisega muutub armkude pehmemaks ja heledamaks, 

väheneb armist tingitud sügelus ja pinge ning toimub armkoe kiirem küpsemine. Samuti 

väheneb põletusjärgsete deformatsioonide kirurgilise ravi vajadus.  

Hinnamuudatuse vajadus on taotleja selgituste kohaselt tinginud toodete 

valmistamisega kaasnevast oodatust suuremast töömahust ja ajakulust: näiteks on 

planeeritust keerukamad särkide lukuga kaenlaaugu piirkonna, pükste kubeme 

piirkonna ning kinnaste õmblemine, samuti vajavad ajakohastamist põlvikute ja 

sokkide maksumused. Hinnamuudatused võimaldavad tagada põletushaigete 

surverõivaste jätkusuutlikku valmistamist ning toodete edasist kättesaadavust 

põletustraumaga patsientidele. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind): vt tabel 1 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Teiste tootjate alternatiivseid põletushaigete surverõivaid käesoleval ajal Eestis ei 

hüvitata. Võrreldes teistes riikides valmistatavate põletushaigete surverõivaste 

maksumusega, on taotletavad toodete hinnad Eestis soodsamad. Samuti on 

põletushaigete surverõivaste taotletavad hinnad soodsamad võrreldes haigekassa poolt 

lümfitursete raviks hüvitatavate erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste 

kompressioontoodete hinnaga. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on 10% toote piirhinnast. 

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 

Tuginedes haigekassa statistikale2 kasutab aastas põletushaigete surverõivaid ca 80 – 90 

patsienti, aastane kulu haigekassale on olnud suurusjärgus 13 000 eurot. Viimastel 

aastatel on surverõivaste kasutus ja kulu olnud tagasihoidlikum tulenevalt ühe 

põletushaigete surverõivaste valmistaja tegevuse lõpetamise ja uue ettevõtte mõningase 

viivitusega tegevuse alustamise tõttu. Arvestades põletushaigete surverõivaste 2013 – 

2015. a kasutusstatistikat (mis peegeldab toodete kasutust realistlikumalt), 

tootegruppide lõikes aasta kohta, tabelis 1 toodud hinnamuudatuse ettepanekut („uus 

hind“) ning asjaolu, et haigekassa hüvitab toodete maksumusest 90%, tähendab see 

lisakulu eelarvele kuni 7464 eurot. 
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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 – kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele – ei muutu 

 

4. Kokkuvõte 

Compmed OÜ taotleb 20 põletushaige surverõiva hinnamuudatust tulenevalt toodete 

valmistamisega kaasnevast oodatust suuremast töömahust ja ajakulust. Arvestades 

põletushaigete surverõivaste kasutusstatistikat tootegruppide lõikes aasta kohta, 

hinnamuudatuse ettepanekut ning asjaolu, et haigekassa hüvitab toodete maksumusest 

90%, tähendaksid hinnamuudatused lisakulu eelarvele kuni 7464 eurot. Arvestades 

alternatiivsete põletushaigete surverõivaste puudumist Eesti turul, taotletavate hindade 

võrreldavust lümfitursete ravis kasutatavate ja haigekassa poolt rahastatavate 

erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioontoodetega ning vajalikkust 

tagada põletushaigete surverõivaste valmistamise jätkusuutlikkus ja toodete edasine 

kättesaadavus põletustraumaga patsientidele, peab haigekassa 

hinnamuudatusettepanekut põhjendatuks. 

5. Kasutatud kirjandus 

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023 
2 https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-

statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika 

                                                 


