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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus StomOdor sprei 210 ml 

StomOdor tilgad 35 ml 

MSA kood 12247 

12271 

Aasta 2019 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Linus Medical OÜ taotleb alljärgnevate A.L.P. ecology, s.r.o. toodetud stoomi lõhna 

neutraliseerivate vahendite lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• StomOdor sprei 210 ml; 

• StomOdor tilgad 35 ml.  

Uue põlvkonna lõhna neutraliseerivad vahendid vahetavad välja hetkel loetellu 

kuuluvad tooted ALP Lõhna neutraliseeriv sprei 200 ml  ja ALP Lõhna neutraliseeriv 

õli 30 ml. Taotluste järgi on StomOdor tooted täiustatud koostisega ja seetõttu ka 15% 

efektiivsemad lõhna neutraliseerimises.   

Tuginedes meditsiiniseadmete näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadmete lisamist loetellu juba olemasolevatesse meditsiiniseadme 

rühmadesse „§ 15.  Kolostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid“, „§ 25.  Ileostoomi 

lõhna neutraliseerivad vahendid“ ja „§ 36.  Urostoomi lõhna neutraliseerivad vahendid“ 

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) 

Mõlema loetellu taotletava toote pakendi hind on xxxx eurot. 

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 hüvitab haigekassa kolo-, ileo- ja urostoomiga patsientidele kuni kaks lõhna 

neutraliseerivat spreid ja kaks lõhna neutraliseerivat õli kalendripoolaastas. 

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005.    

Taotletavate StomOdor lõhna neutraliseerivate vahendite hind on xxxx euro võrra 

kallim hetkel loetellu kuuluvate ALP lõhna neutraliseeriva sprei ja õli maksumusest. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme pakendi piirhinnast ehk xxxx eurot. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005
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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 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika1 järgi hüvitati stoomi lõhna 

neutraliseerivaid vahendeid 2018. aastal 367 kolostoomiga, 93 ileostoomiga ja 76 

urostoomiga isikule kokku 1600 pakendit kogusummaga 18 276 eurot, millest 

haigekassa tasus 16 446 eurot.  

StomOdor lõhna neutraliseerivate toodete hind on xxxx euro võrra kõrgem hetkel 

loetellu kuuluvate ALP lõhna neutraliseerivate vahendite hinnast. Toodete lisamine 

loetellu taotletud hinnatasemel tooks haigekassale kaasa lisakulu ca xxxx eurot aastas. 

Tulenevalt StomOdor vahendite suurematest pakenditest võib mõningast lisakulu pidada 

põhjendatuks, kuid see peaks olema proportsioonis lisanduva kogusega. Eelnevat 

arvesse võttes peab haigekassa toodete õiglaseks hinnatasemeks xxxx eurot pakendi 

kohta. 

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. 

4. Kokkuvõte 
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Taotletavad StomOdor lõhna neutraliseerivad vahendid on oma omadustelt samaväärsed 

haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate ALP lõhna 

neutraliseeriva sprei ja õliga, mille uued tooted välja vahetavad. StomOdor tooted on 

xxxx euro võrra kallimad ALP toodetest, seetõttu tooks nende hüvitamine haigekassale 

kaasa lisakulu ca xxxx eurot aastas. Haigekassa peab toodete pakendi suurust arvestades 

nende kohaseks hinnatasemeks xxxx eurot, milleks oleks vajalik hinnalangus xxxx 

eurot. 

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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