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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Osaühing B.Braun Medical taotleb tootja B.Braun Hospicare Ltd. haavaside Askina® Pad S 

(7,5 x 7,5 cm N30) lisamist loetellu. Imav haavaside on mõeldud kasutamiseks dreenide, PEG-

sondide, suprapuubiliste põiekateetrite, infusioonivoolikute jm erinevate kehasse sisenevate 

tarvikute (sh trahheostoomi) ümber asetamiseks. Ava diameeter on 4,5-11 mm, sobib 9-30 Ch 

läbimõõduga tarvikutele. Soodustust taotletakse trahheostoomiga patsientidel trahheostoomi 

ümbruse naha matseratsiooni jm nahka kahjustavate tegurite eest kaitsmiseks ja 

nahakahjustustega seotud tüsistuste vältimiseks.  

Taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme 

rühma „Trahheostoomi plaastrid“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata. Lisaks arvestades 

meditsiiniseadme sihtotstarvet ja asjaolu, et taotleja ei ole veenvalt tõestanud, et Askina® Pad 

S ja loetelus juba olevate alternatiivide efektiivsus ja ohutus erineks oluliseks, siis käsitleb 

haigekassa taotletavaid tooteid oodatavate ravitulemuste ja võimalike kõrvaltoimete osas 

võrreldavate alternatiividena. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) – N30 pakend maksab 21,90 € (1 tk 0,73 €). 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, 

ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Alternatiiviks on paksemad (nt polüuretaanmaterjalist) trahheostoomi sidemed/plaastrid, mis 

aga ei sobi kõigile patsientidele. Askina® Pad S on võrreldes loetelus1 olevate alternatiividega 

õhem ning võib olla sobilik raviviis teatud patsientidele. Vajadust täiendavate alternatiivsete 

toodete järele on väljendanud ka haigekassat konsulteerinud logopeedid, kes oma igapäevatöös 

puutuvad kokku trahheostomeeritud patsientidega. Taotletava toote hind on kallim toodetest 

Metalline haavapadi dreenidele N50 ja Metalline haavapadi trahheostoomile N50 (tk 

maksumus 0,33 €), kuid soodsam tootest Askina® Trachea 9,5 x 8,5 cm (tk maksumus 2,54 €). 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - patsiendi omaosalus on 10% toote maksumusest ehk 

2,19 € paki kohta.  

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 rahastab trahheostoomi plaastreid 180 tk kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku 

kohta, kellel on trahheostoom. Haigekassa statistika andmetel2 kasutas 2020. aastal 

trahheostoomi plaastreid 23 isikut kokku 3089 plaastrit (keskmiselt 134 plaastrit kalendriaastas 

isiku kohta), kulu haigekassa eelarvele oli 1 508 eurot. Keeruline on prognoosida, milliseks 

kujuneb uue plaastri turuosa. Arvestades kasutajate arvu ning eelarvemõju, rahastamine 

tõenäoliselt olulist lisakulu kaasa ei too. 

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 

Osaühing B.Braun Medical taotleb haavaside/plaastri Askina® Pad S lisamist loetellu 

trahheostoomiga patsientidel trahheostoomi ümbruse naha kaitseks ja nahakahjustustega seotud 

tüsistuste vältimiseks. Askina® Pad S on võrreldes loetelus olevate alternatiividega õhem ning 

võib olla sobilik raviviis teatud patsientidele. Taotletava toote hind jääb loetelus olevate 

alternatiivide maksumuste vahele. Keeruline on prognoosida, milliseks kujuneb uue toote 

turuosa. Arvestades kasutajate arvu ning eelarvemõju, rahastamine tõenäoliselt olulist lisakulu 

kaasa ei too, kuid laieneks toodete valik. 

5. Kasutatud kirjandus 

 
1 Meditsiiniseadmete loetelu § 18: https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016 
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTcxNWI0YmQtYjQ1Yi00OWRlLWEyN2EtMjg0NWQ3NDBkM2

M3IiwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBiMzkwMzEzYWIxMyIsImMiOjh9 


