EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

Uute proteeside ja kordushülsside loetellu lisamine ja loetelus
olevate meditsiiniseadmete hinnamuudatused

MSA kood

Vt tabel 1

Aasta

2018

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Technical Orthopedic Solutions OÜ (5 taotlust) ja Proteesimeister OÜ (4 taotlust)
taotlevad uute proteeside ja proteesi kordushülsside haigekassa meditsiiniseadmete
loetellu lisamist. OÜ Ortopeediakeskus taotleb loetelus juba olevate meditsiiniseadmete
hinnamuudatust (4 taotlust). Täpsem info taotletavate seadmete ja hindade osas on
toodud tabelis 1.
Tabel 1
MSA kood (uued
seadmed) või
Meditsiiniseadme
Meditsiiniseadme nimi
loetelu kood

11270 Jalalabaprotees

11268 Puusaprotees
11269 Randmeprotees
OÜ
Ortopeediakeskus
7001479
reieproteesi
kordushülss
Proteesimeister OÜ
Reieproteesi
11625 kordushülss
OÜ
7001446 Ortopeediakeskus
reieprotees
Proteesimeister OÜ
11622 reieprotees

11231 Reieprotees
OÜ
Ortopeediakeskus
7001468
sääreproteesi
kordushülss
Proteesimeister OÜ
sääreproteesi
11624 kordushülss

Meditsiiniseadme
rühma nimi

Jalalabaprotees
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
õla- ja käeproteesid
Esmased varased
proteesi
kordushülsid
Esmased varased
proteesi
kordushülsid
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
proteesi
kordushülsid
Esmased varased
proteesi
kordushülsid

Alamgrupp

Hind (€)

Taotleja

Technical Orthopedic Solutions
jalalabaprotees OÜ
Technical Orthopedic Solutions
OÜ
Technical Orthopedic Solutions
randmeprotees OÜ
puusaprotees

reiehülss

OÜ Ortopeediakeskus

reiehülss

Proteesimeister OÜ

reieprotees

OÜ Ortopeediakeskus

reieprotees

Proteesimeister OÜ

reieprotees

Technical Orthopedic Solutions
OÜ

säärehülss

OÜ Ortopeediakeskus

säärehülss

Proteesimeister OÜ
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OÜ
7001435 Ortopeediakeskus
sääreprotees
Proteesimeister OÜ
11623 sääreprotees

11232 Sääreprotees

Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid
Esmased varased
puusa- ja
jalaproteesid

sääreprotees

OÜ Ortopeediakeskus

sääreprotees

Proteesimeister OÜ

sääreprotees

Technical Orthopedic Solutions
OÜ

2017. aastas hüvitas haigekassa 120 proteesi/hülssi, kulu haigekassa eelarvele oli
79 973 eurot, 2018 I poolaastal hüvitas haigekassa 74 proteesi/hülssi, kulu haigekassa
eelarvele oli 135 415 eurot. Kulude kasv on olnud ootuspärane, sest 2017. aasta
menetluse tulemusel muudeti OÜ Rehabilitatsiooniabi1 ja OÜ Jalaexpert 2 proteeside ja
proteesi kordushülsside hindu. Sarnaselt on sel aastal esitanud omapoolsed
hinnamuudatusettepanekud OÜ Ortopeediakeskus. Hinnakokkuleppehinna muutmise
põhjuseks on asjaolu et, Ortopeediakeskus OÜ poolt valmistatavate erinevate
proteeside ja kordushülsside valmistamise kulud on käesoleval ajal kõrgemad kui
loetelus olev hind. Mistõttu kehtiva hinnaga ei ole toodete valmistamine enam
jätkusuutlik. 2017. aastal hindas haigekassa põhjalikult proteeside hinnamuudatuste
põhjendatust ning leidis, et hinnamuudatused on vajalikud tagamaks proteeside
kättesaadavust kindlustatutele.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) – vt. tabel 1
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa esmaseid varaseid erinevate kehapiirkondade
proteese amputatsiooni järgselt 6 kuu jooksul ning kordushülsse 9 kuu jooksul 90%
ulatuses seadme loetellu kantud piirhinnast. Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos
hüvitamistingimustega on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023
Proteesimeister OÜ sääre- ja reieprotees ning reieproteesi kordushülss on võrreldava
maksumusega haigekassa loetelus olevate alternatiivsete meditsiiniseadmetega,
sääreproteesi kordushülsi maksumus on aga taotletava hinna juures kuni xx eurot
kallim võrreldes loetelus olevate samaväärsete alternatiividega.
OÜ Ortopeediakeskus sääreprotees ja reieproteesi kordushülss on võrreldava
maksumusega haigekassa loetelus olevate alternatiivsete meditsiiniseadmetega.
Arvestades OÜ Ortopeediakeskuse reieproteesi kulumudeli komponentide maksumusi,
ning loetelus oleva OÜ Jalaexperdi reieproteesi hinda ning sel aastal loetellu
taotletavate Proteesimeister OÜ ja Technical Orthopedic Solutions reieproteeside
hinda, on haigekassa hinnangul reieproteesi kohaseks maksumuseks xxxx eurot. OÜ
Ortopeediaskeskus sääreproteesi kordushülsi maksumus on xx-xx eurot kallim loetelus
olevatest OÜ Rehabilitatsiooniabi ja OÜ Jalaexperdi sääreproteesi kordushülssidest.
Technical Orthopedic Solutions OÜ randme-, puusa-, sääre- ja reieprotees on
võrreldava
maksumusega
haigekassa
loetelus
olevate
alternatiivsete
meditsiiniseadmetega. Technical Orthopedic Solutions OÜ jalalaba proteesi osas on
vajalik täpsusta, miks on toote hind kallim loetelus olevatest jalaproteesidest (nt
sääreproteesidest).
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - 10% toote maksumusest
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2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu
2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – kui patsient on nõustatud ja motiveeritud
proteesi kandma, on ta kiiremini võimeline tööellu naasma;
2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud - kui patsient on nõustatud ja motiveeritud
proteesi kandma, on ta kiiremini võimeline tööellu naasma ning seeläbi võib väheneda
sotsiaalabi vajadus;
2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – mida
kiiremini on patsient võimeline tööellu naasma, seda väiksem on mõju sissetulekute
langusele.
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 2018 I poolaasta kasutusstatistikale randme-, puusa-, reie-,
sääreproteeside ning reie- ja säärekordushülsside osas ning eeldades, et toodete kasutus
jääb sarnasele tasemele ja et uute toodete kasutus asendab hinnamuudatuseta
meditsiiniseadmete kasutust, on tõenäoline, et taotletavate loetelu muudatustega
kaasneb lisakulu järgmisel aastal suurusjärgus 49 000 eurot.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele –
täiendavate proteesimeistrite poolt valmistavate meditsiiniseadmete loetellu lisamine
laiendab toodete valikut ja parandab kättesaadavust kindlustatutele;
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest –
Sotsiaalkindlustuse eelarve kaudu hüvitatakse erinevate kehapiirkondade proteese ja
kordushülsse vastavalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74
„Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt
ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi
andmed” muutmine toodud tingimustel ja määruse lisas toodud nimekirjale.
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste – ei vaja muutmist
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed,
arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi
tulemustele – ei ole tõenäoline
4. Kokkuvõte
Technical Orthopedic Solutions OÜ (5 taotlust) ja Proteesimeister OÜ (4 taotlust)
taotlevad uute proteeside ja proteesi kordushülsside haigekassa meditsiiniseadmete
loetellu lisamist. OÜ Ortopeediakeskus taotleb loetelus juba olevate meditsiiniseadmete
hinnamuudatust (4 taotlust) tulenevalt asjaolust, et meditsiiniseadmete valmistamise
kulud on käesoleval ajal kõrgemad kui loetelus olev hind. Mistõttu kehtiva hinnaga ei
ole toodete valmistamine enam jätkusuutlik. 2017. aastal hindas haigekassa põhjalikult
proteeside hinnamuudatuste põhjendatust ning leidis, et hinnamuudatused on vajalikud
tagamaks proteeside kättesaadavust kindlustatutele. Üldjoontes on taotletavad
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proteesid/kordushülsid sarnases hinnaklassis loetelus juba olevate uuendatud
hindadega alternatiivsete toodetega. Proteesimeister OÜ sääreproteesi kordushülsi,
Technical Orthopedic Solutions OÜ jalalaba proteesi, OÜ Ortopeediakeskuse
reieproteesi ning sääreproteesi kordushülsi maksumuse osas on vajalik täiendav
hinnaläbirääkimine tootjatega. Taotletavate loetelu muudatustega võib hinnanguliselt
kaasneda lisakulu järgmisel aastal suurusjärgus 49 000 eurot.
5. Kasutatud kirjandus
1

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/TTL/2017/Reh.abi_HKLH_muutmine_EHK_hi
nnang_2017_av.pdf
2
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/TTL/2017/Jalaexpert_HKLH_muutmine_EHK_
hinnang_2017_av.pdf
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