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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused  

Ease Ribad 3x11 cm; Ease Ribad kumerad 3x9 cm 

MSA kood 11770 

11898 

Aasta 2018 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Linus Medical OÜ taotleb alljärgnevate EuroTec B.V. toodetud stoomi alusplaadi 

lisakinnituste lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• Ease Ribad 3x11 cm;  

• Ease Ribad kumerad 3x9 cm.  

B. Braun Medical OÜ taotleb alljärgnevate TG Eakin Limited toodetud stoomi 

alusplaadi lisakinnituste lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused. 

Stoomi alusplaadi lisakinnitused on vajalikud komplitseeritud stoomiga patsiendile 

stoomikoti kindlaks fikseerimiseks. 

Tuginedes meditsiiniseadmete näidustusele ja asjaolule, et taotlejad soovivad 

meditsiiniseadmete lisamist loetellu juba olemasolevatesse meditsiiniseadme 

rühmadesse „§ 16.  Kolostoomi alusplaadi lisakinnitused“, „§ 26.  Ileostoomi 

alusplaadi lisakinnitused“ ja „§ 37.  Urostoomi alusplaadi lisakinnitused“ 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 stoomi alusplaadi lisakinnituste erinevate pakendite 

jaemüügihinnad ja neist arvutatud 1 tk hinnad on toodud tabelis 1. 

Meditsiiniseadme pakendi nimi Kogus pakendis (tk) Hind (€) 1 tk hind (€) 

Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused  30 xx xxx 

Ease Ribad 3x11 cm 60 xx xxx 

Ease Ribad kumerad 3x9 cm 60 xx xxx 

 

 

 

Tabel 1. Loetellu taotletavate stoomi alusplaadi lisakinnituste hinnad ja 1 tk hinnad. 
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2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja 

urostoomiga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme 

pakendi piirhinnast või piirhinnarühmasisesest piirhinnast.  

Seejuures on stoomi alusplaadi lisakinnituste hüvitamisele kehtestatud järgnev piirang: 

haigekassa võtab üle kolo-, ileo- või urostoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu 

maksmise kohustuse kuni 120 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas ühe 

kindlustatud isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või urostoom. 

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

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

Taotletavad Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused, Ease Ribad 3x11 cm ja Ease 

Ribad kumerad 3x9 cm on oma omadustelt võrdväärsed analoogid haigekassa 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavatele kolo-, ileo- ja 

urostoomi alusplaadi lisakinnitustele. 

Taotletavate Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnituste 1 tk hind (s.o xxx eurot) on 

xxx eurot (xxx%) kõrgem käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu 

hüvitatavate Hydroframe alusplaadi lisakinnituste 1 tk hinnast (s.o 0,8 eurot).  

Taotletavate Ease Ribad 3x11 cm ja Ease Ribad kumerad 3x9 cm 1 tk hind on xxx eurot 

(xx%) kõrgem käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate 

Hydroframe alusplaadi lisakinnituste 1 tk hinnast (s.o 0,8 eurot).   

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 

ühe meditsiiniseadme hind. 

Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnituste, Ease Ribad 3x11 cm ja Ease Ribad 

kumerad 3x9 cm lisamisel haigekassa meditsiiniseadmete loetellu rakenduks kolo-, 

ileo- ja urostoomi alusplaadi lisakinnituste rühmades patsiendi omaosaluse arvutamisel 

piirhind, mille aluseks oleks pakendi Ease Ribad 3x11 cm N60 hind xx eurot (1 tk hind 

xxx eurot). 

Hinnavõrdlusest nähtub, et Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnituste hind on tootele 

rakenduvast pakendi piirhinnast (s.o xx eurot) xx eurot (xx%) kõrgem. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme pakendile kehtivast piirhinnarühmasisesest 

piirhinnast ja piirhinda ületava osa. 

Toote Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused N30 hinnaks patsiendile kujuneb 

piirhinna rakendumisel xx eurot. Võrreldes piirhinnaga tootega tasub patsient xx eurot 

enam. 

Toodete Ease Ribad 3x11 cm N60 ja Ease Ribad kumerad 3x9 cm N60 hinnaks 

patsiendile kujuneb xx eurot. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122017023
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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 kasutusstatistika1 kohaselt hüvitati kolo-, ileo- ja 

urostoomi alusplaadi lisakinnitusi 2017. aastal 41 isikule kokku 148 pakendit 

kogusummaga 3104,00 eurot, millest haigekassa tasus 2131,20 eurot. 

2018. aasta I poolaasta jooksul on stoomi alusplaadi lisakinnitusi hüvitatud 47 isikule 

kokku 174 pakendit kogusummaga 2944,00 eurot, millest haigekassa tasus 2505,60 

eurot. Eelnevast lähtuvalt on stoomi alusplaadi lisakinnituste kasutus 2018. aasta I 

poolaastal märkimisväärselt suurenenud – poole aastaga on toodet kasutatud rohkem, 

kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. 

Toodete Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused, Ease Ribad 3x11 cm ja Ease 

Ribad kumerad 3x9  loetellu lisamisel rakenduks kolo-, ileo- ja urostoomi alusplaadi 

lisakinnituste rühmades piirhind, kuid kuna ka piirhinda määrav toode on hetkel 

hüvitatavast samaväärsest tootest kallim, kaasneb uute toodete hüvitamisega lisakulu. 

2018. a I poolaasta kasutustrendi jätkudes kaasneks taotletavate stoomi alusplaadi 

lisakinnituste loetellu lisamisega haigekassa eelarvele lisakulu ca 1850 eurot. 

Arvestades alternatiivse toote olemasolu, on katmata ravivajadust raske näha, mistõttu 

ei pea haigekassa lisakulu põhjendatuks. Eelnevast tulenevalt on põhjendatud täiendava 

hinnalanguse saavutamine, st taotletavate toodete 1 tk maksumused ei tohiks ületada 

käesoleval ajal hüvitatavate Hydroframe alusplaadi lisakinnituste 1 tk hinda. 

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 ei ole tõenäoline. 
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4. Kokkuvõte 

Taotletavad Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnitused, Ease Ribad 3x11 cm ja Ease 

Ribad kumerad 3x9 cm on oma omadustelt võrdväärsed analoogid haigekassa 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavatele kolo-, ileo- ja urostoomi 

alusplaadi lisakinnitustele.  

Taotletavate Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnituste 1 tk hind on xx eurot (xx%) 

kõrgem ning taotletavate Ease Ribad 3x11 cm ja Ease Ribad kumerad 3x9 cm 1 tk hind 

on xx eurot (xx%) kõrgem käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate 

Hydroframe alusplaadi lisakinnituste 1 tk hinnast (s.o 0,8 eurot). Eakin® stoomikoti 

alusplaadi lisakinnituste, Ease Ribad 3x11 cm ja Ease Ribad kumerad 3x9 cm lisamisel 

haigekassa meditsiiniseadmete loetellu rakenduks kolo-, ileo- ja urostoomi alusplaadi 

lisakinnituste rühmades patsiendi omaosaluse arvutamisel piirhind, mille aluseks oleks 

pakendi Ease Ribad 3x11 cm N60 hind xx eurot (1 tk hind xxx eurot). Hinnavõrdlusest 

nähtub, et Eakin® stoomikoti alusplaadi lisakinnituste ühe pakendi hind on kolo-, ileo- 

ja urostoomi alusplaadi lisakinnituste rühmades rakenduvast piirhinnast xx eurot (xx%) 

kõrgem.  

Kuna piirhinda määrav toode on hetkel hüvitatavast samaväärsest tootest kallim, 

kaasneks uute toodete hüvitamisega haigekassa eelarvele lisakulu ca 1850 eurot. 

Arvestades alternatiivse toote olemasolu, on katmata ravivajadust raske näha, mistõttu 

ei pea haigekassa lisakulu põhjendatuks. Eelnevast tulenevalt on põhjendatud täiendava 

hinnalanguse saavutamine, st toodete 1 tk maksumused ei tohiks ületada käesoleval ajal 

hüvitatavate Hydroframe alusplaadi lisakinnituste 1 tk hinda. 

5. Kasutatud kirjandus 

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

statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika   
2 Taotlused ja neile lisatud materjalid 
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