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1.

Lühikokkuvõte taotlusest

Mediq Eesti OÜ, OneMed OÜ ja Linus Medical OÜ taotlevad trahheostoomi filtrite (2
pakendit), trahheostoomi nahapuhastusplaastrite (1 pakend) ja trahheostoomi plaastrite (2
pakendit) ning aspiratsioonisondide (4 pakendit) lisamist meditsiiniseadmete loetellu.
Loetellu taotletavad meditsiiniseadmed on kasutamisomadustelt samaväärsed juba loetelus
olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. Muudatusega laieneks haigekassa poolt
kompenseeritavate meditsiiniseadmete valik ja paraneks kättesaadavus trahheostoomiga
patsientidele.
2018. a hüvitas haigekassa trahheostoomi plaastreid, filtreid, nahapuhastusplaastreid ja
aspiratsioonisonde 66 340 € eest. Täpsem ülevaade tabelis 1.
Tabel 1.
MS rühm
Trahheostoomi plaastrid
Trahheostoomi filtrid
Trahheostoomi
nahapuhastusplaastrid
Aspiratsioonisondid

Isikute arv

Retseptide
arv

Retsepti
Patsiendi
EHK poolt
kogusumma
poolt tasutud
tasutud (€)
(€)
(€)
944
36 552
32 582
3 970
1 290
29 178
25 698
3 481

Müüdud
pakendite arv

90
60

174
121

49

69

69

1 943

1 680

263

14

25

17 054

7 300

6 380

920

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Tabel 2.
MSA
MS pakendi nimi
Taotleja
kood
13492 Aqua+TS trahheostoomi niisuti N30 Mediq Eesti OÜ
9511 Trahheaniisuti HydroTrach MkII N1 OneMed OÜ
11497 Provox nahapuhastuslapid N50

Mediq Eesti OÜ

13905 METALLINE haavapadi dreenidele
N50
14158 METALLINE haavapadi
trahheostoomile N50
11445 Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH10/ 53cm N75
11445 Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH12/ 53cm N75
11445 Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH14/ 53cm N75

Mediq Eesti OÜ

MS rühm
Trahheostoomi filtrid
Trahheostoomi filtrid

Linus Medical OÜ

Trahheostoomi
nahapuhastusplaastrid
Trahheostoomi
plaastrid
Trahheostoomi
plaastrid
Aspiratsioonisondid

Linus Medical OÜ

Aspiratsioonisondid

Linus Medical OÜ

Aspiratsioonisondid

Mediq Eesti OÜ

Taotletav
hind (€)

11445 Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH16/ 53cm N75

Linus Medical OÜ

Aspiratsioonisondid

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete,
ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega
Trahheostoomi filtrite Aqua+TS trahheostoomi niisuti N30 maksumus xx € / tk on samaväärne
Pharma Neo maksumusega. Trahheaniisuti HydroTrach MkII N1 maksumus xx €/tk on Pharma
Neo maksumusest kallim, kuid soodsam kui Provox XtraMoist HME või Provox XtraFlow
HME trahheostoomi filtrite maksumus (2,47-2,48 €/tk).
Trahheostoomi plaastrite METALLINE haavapadi
trahheostoomile N50 maksumus xx € / tk on
alternatiividega - Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm
FlexiDerm Round trahheostoomi plaastrid N20
trahheostoomi plaastrid N2, mõlemad xx €/tk.

dreenidele ja METALLINE haavapadi
soodsam võrreldes loetelus olevate
vastavalt xx €/tk ning Atos Adhesive
ja Atos Adhesive FlexiDerm Oval

Trahheostoomi nahapuhastusplaastrite Provox nahapuhastuslapid N50 maksumus xx € / tk on
samaväärne Atos Remove nahapuhastusplaastrid N50 maksumusega.
Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond CH10/ 53cm; CH12/ 53cm; CH14/ 53cm; CH16/
53cm maksumus xx € / tk on samaväärne Mülly Vacutip aspiratsioonisondide CH 10/53cm /
CH 14/53cm / CH 16/53cm maksumusega.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – 10% meditsiiniseadme maksumusest.
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
Loetellu taotletavad meditsiiniseadmed on hinnalt võrreldavad juba loetelus olevate
analoogsete meditsiiniseadmetega, seega uute seadmete hüvitamine lisakulu kaasa ei too.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele - ei muutu.
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei hüvitata.
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste
Muudatused trahheostoomi plaastrite, filtrite ja aspiratsioonisondide hüvitatavates kogustes
tulenevad koostöös Eesti Kopsuarstide Seltsiga tervishoiuteenuste loetelus olevate
koduraviteenuste (ventilaator- ja hapnikravi ning aspiraatori kodukasutus) kaasajastamise
protsessis ilmnenud vajadusest. Trahheostoomi plaastrite ja filtrite hüvitatavate koguste
suurendamine vastavalt 120-lt 180-le kalendripoolaastas ja 420-lt 730-ni kalendriaastas
tähendab lisakulu eelarvele 13 300 eurot ning aspiratsioonisondide hüvitatava koguse
suurendamine 1440-lt 3600-ni kalendripoolaastas 5100 eurot aastas.

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
Mediq Eesti OÜ, OneMed OÜ ja Linus Medical OÜ taotlevad trahheostoomi filtrite (2
pakendit), trahheostoomi nahapuhastusplaastrite (1 pakend) ja trahheostoomi plaastrite (2
pakendit) ja aspiratsioonisondide (4 pakendit) lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Loetellu
taotletavad meditsiiniseadmed on kasutamisomadustelt samaväärsed ning hinnalt
võrreldavad juba loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. Seega muudatusega
lisakulu ei kaasne, kuid muudatusega laiendatakse haigekassa poolt kompenseeritavate
meditsiiniseadmete valikut ja parandatakse kättesaadavust trahheostoomiga patsientidele.
Tervishoiuteenuste loetelu kaudu rahastatavate koduravi teenuste kaasajastamise käigus
ilmnes vajadus suurendada ka trahheostoomi plaastrite, filtrite ja aspiratsioonisondide
hüvitatavaid koguseid. Muudatusega kaasnev lisakulu eelarvele on 18 400 eurot aastas.
5. Kasutatud kirjandus
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005
Meditsiiniseadmete statistika:
https://www.haigekassa.ee/haigekassa/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika

