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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Aktsiaselts Surgitech taotleb tootja Roche Diabetes Care GmbH Accu-Chek Guide testribade 

lisamist loetellu. Testribad Accu-Chek Guide koos glükomeetriga Accu-Chek Guide on ette 

nähtud glükoosi kvantitatiivseks mõõtmiseks sõrme, peopesa, käsivarre ja õlavarre värskest 

kapillaarsest täisverest, et abistada glükoositaset kontrolliva ravi tõhususe monitoorimisel. 

Testribad Accu-Chek Guide koos glükomeetriga Accu-Chek Guide on ette nähtud 

diabeetikutele in vitro diagnostiliseks enesetestimiseks. 
 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Accu-Chek Guide testribad  N50 xx eurot (xxxx eurot / tk) 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, 

ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Taotleja hinnangul on toote eeliseks on kaasaegsus, kasutajamugavus ning võimalus andmeid 

lihtsasti edasi töödelda ja raviarstile saata. Seejuures ei ole haigekassale esitatud ühtegi 

objektiivset kliinilist uuringut, mis veenvalt tõestaks, et uus toode on oluliselt parem 

alternatiividest. Taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse 

meditsiiniseadme rühma „Glükomeetri testribad“, häälfunktsioonita testribade piirhinnarühma, 

seejuures hüvitamistingimusi muutmata. Lisaks arvestades meditsiiniseadme sihtotstarvet ja 

asjaolu, et taotleja ei ole veenvalt tõestanud, et Accu-Chek Guide testribade ja loetelus juba 

olevate alternatiivide efektiivsus ja ohutus erineks oluliseks, siis käsitleb haigekassa 

taotletavaid tooteid oodatavate ravitulemuste ja võimalike kõrvaltoimete osas võrreldavate 

alternatiividena. 

Taotletava toote hind ületab piirhinda (s.o. 0,32 eurot testriba kohta) xx% olles seejuures kallim 

kõigist loetelus1 olevatest alternatiivsetest testribadest ning ületades oluliselt 2021 I poolaastal 

enim kasutatud2 testribade pakendite - 7011380 Contour Plus® veresuhkru testribad N50 (16 

eurot), 7003077 CareSens N 50 tk (16,90 eurot), 7000287 Glucocard X – Sensor 50 tk (16 

eurot) ja 7003000 Accu-Chek Performa 50 tk (18,05 eurot) – maksumusi. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - patsiendi omaosalus on 10% piirhinnast ja piirhinda 

ületav osa ehk xx eurot pakendi kohta võrreldes 1,6 euroga, mis patsient tasuks piirhinnaga 

võrdse pakendi ostul. Süsteravil II tüüpi diabeediga patsiendile tähendaks see kalendriaastas 

potentsiaalselt omaosalust xxxx eurot 38,4 euro asemel ning  I tüüpi diabeedihaigele vastavalt 

xxxx eurot 83,2 euro asemel. 

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 

Haigekassa statistika andmetel2 kasutas 2020. a aastal testribasid 47 938 isikut kokku 280 620 

pakendit, kulu haigekassa eelarvele 4,083 mln eurot. Tänu piirhinnasüsteemi rakendamisele 

Accu-Chek Guide testribade hüvitamine lisakulu ei tooks. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei oma mõju 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – teadaolevalt ei hüvitata 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste – 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 

erine alternatiividest. 

4. Kokkuvõte 

Aktsiaselts Surgitech taotleb Accu-Chek Guide testribade lisamist loetellu. Toode on mõeldud 

veresuhkru mõõtmiseks diabeediga patsientidel. Võrreldes loetelus olevate alternatiivsete 

toodetega on tegu hinnalt oluliselt kallima tootega. Kuigi piirhinnasüsteemi rakendamine 

lisakulu haigekassa eelarvele ei tooks, siis arvestades loetelus olevate toodete mitmekülgset 

valikut ja oluliselt soodsamat hinda, ei ole patsiendile tekkiv arvestatav lisakulu põhjendatud. 

Seega on positiivseks rahastusotsuseks vajalik täiendav hinnaläbirääkimine tootja esindajaga. 

5. Kasutatud kirjandus 

 
1 Meditsiiniseadmete loetelu § 3: https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016 
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTcxNWI0YmQtYjQ1Yi00OWRlLWEyN2EtMjg0NWQ3

NDBkM2M3IiwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBiMzkwMzEzYWIxMyIsI

mMiOjh9 


