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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku 

kriteeriumitele vastavuse hinnang 

Taotluse nimetus Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega  N5 

Taotluse number 2342/2015 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

OÜ Sanpromed taotleb Welland öine uriinikogumiskott (2 l) Easiflo ühendusega N5 

lisamist Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

Öise uriinikogumiskoti lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel 

tingimustel loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. 

Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangu alusel on taotletavate meditsiiniseadmete näol 

tegemist meditsiiniseadmete loetelus käesoleval ajal olevatele öistele 

uriinikogumiskottidele võrdväärsete analoogidega.  

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega  

Käesoleval ajal hüvitatakse Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu alusel 90% 

soodusmääraga alljärgnevaid öiseid uriinikogumiskotte:  

Kood Nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (€) 

7000490 ConvaTec öine uriinikogumiskott 1 tk 3,98 

7005709 Coloplast öine uriinikogumiskott 1 tk 3,98 

Hüvitamisele on kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle urostoomi öise 

uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 öise uriinikogumiskoti eest 

kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom. 

2.2 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate Welland öine uriinikogumiskott (2 l) Easiflo ühendusega N5 pakendi 

jaemüügihind on XX €, millest arvutatuna ühe koti hind on XX €. 

Hinnavõrdlusest meditsiiniseadmete loetelus olevate analoogsete toodetega nähtub, et 

taotletava uriinikogumiskottide hind on XX sendi võrra odavam hetkel 

kompenseeritavatest analoogsetest toodetest. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

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. 
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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 

mõju tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt kompenseeriti 2014. 

aastal erinevaid öiseid uriinikogumiskotte alljärgnevalt: 

 Kood  MS pakendi nimetus Isikuid Retsepte  Pakendeid  Summa (€) 
EHK poolt 

tasutud (€) 

7000490 ConvaTec öine uriinikogumiskott 1 tk 222 398         1 604       6 386,83       5 745,16    

7005709 Coloplast öine uriinikogumiskott 1 tk 8 10              34          136,86          121,79    

Meditsiiniseadme rühm kokku  227 408         1 638       6 523,69       5 866,95    

Öiste uriinikogumiskottide kasutajate arv on aastaid püsinud sama. Patsientide arvu 

kasvu lähiaastatel ette näha ei ole. 

Uute meditsiiniseadmete lisandumisega ei kaasne täiendavat lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele, kuna taotletavate toodete hind on sisuliselt võrreldav käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetellu juba kuuluvate analoogsete stoomihooldusvahendite 

hinnaga, küll aga laieneb kompenseeritavate toodete valik.  

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele  

Meditsiiniseadme kasutamine ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Stoomihooldusvahendite hüvitamine ei muutu võrreldes eelmise 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 

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Taotletavate Welland öine uriinikogumiskott (2 l) Easiflo ühendusega N5 näol on 

tegemist meditsiiniseadmete loetelus käesoleval ajal olevatele öistele 

uriinikogumiskottidele võrdväärsete analoogidega.  

Seejuures on uriinikogumiskottide hind XX sendi võrra odavam hetkel 

kompenseeritavate analoogsete toodete hinnast. 

Uute öiste uriinikogumiskottide lisandumisega ei kaasne täiendavat lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele, kuna taotletavate toodete hind on sisuliselt võrreldav 

käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetellu juba kuuluvate analoogsete 

stoomihooldusvahendite hinnaga, küll aga laieneb kompenseeritavate toodete valik.  

5. Kasutatud kirjandus 

 


