Uus aasta toob diabeetikutele uuendusi
Novembris kinnitas haigekassa nõukogu meditsiiniseadmete loetelu muudatused 2014. aastaks.
Kõige enam uuendusi puudutab suhkrutõvega patsiente.
Meditsiiniseade on instrument, aparaat või seade, samuti materjal või muu toode, mida inimene saab
kasutada iseseisvalt ja mis on vajalik haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks. Haigekassa
poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetelu uuendamine toimub sotsiaalministri määruse
kohaselt kord aastas ning ettepanekuid loetelu täiendamiseks saavad esitada tootja, haigekassa või
ravimiamet.
Loetelus olevaid seadmeid kompenseerib haigekassa 50- või 90- protsendi ulatuses seadme
maksumusest või rühmasisesest piirhinnast.
Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst. Et patsient saaks talle vajaliku meditsiiniseadme
soetamisel soodustust, koostab raviarst talle digitaalse meditsiiniseadme kaardi, kus on kirjas vajaliku
seadme nimetus ning maksimaalne perioodis hüvitatav kogus.
Möödunud aastal esitati meditsiiniseadmete loetelu täiendamiseks 57 ettepanekut, millest positiivse
lahenduse sai 46. Loetellu lisandus ligikaudu 170 nimetust olemasolevatesse seadmerühmadesse ning
üks uus meditsiiniseadmete rühm.
Oluliselt laiendatakse haavasidemete ja –plaastrite, operatsiooni ja traumajärgsete ortooside ja
stoomihooldusvahendite valikut.
Kõige enam uuendusi on suhkurtõvega patsientide kasutatavates meditsiiniseadmetes. Täiesti uue
meditsiiniseadmete rühmana lisanduvad lantsetid ehk veresuhkru mõõtmiseks vajalikud ühekordsed
torkevahendid, mille eest seni patsiendid pidid ise tasuma. Käesoleval ajal kuulub loetellu 20 erinevat
lantsettide pakendit.
Lisaks uuele seadmete rühmale laiendatakse seniseid hüvitamistingimusi ja suureneb insuliini
süstimiseks kasutatavate nõelte valik. Alates uuest aastast hüvitab haigekassa glükomeetri testribasid
ja insuliininõelu lisaks I ja II tüüpi diabeeti põdevatele inimestele ka muud tüüpi diabeeti ning korduva
ja raske hüpoglükeemia diagnoosiga isikutele.
Glükomeetri testribade rühma lisandus 6 uut glükomeetri testribade pakendit kasutamiseks 4 erineval
glükomeetril. Valdavalt on tegemist juba kasutusel olevate glükomeetrite uute ja edasiarendatud
mudelitega, mis on muudetud patsiendi jaoks veelgi mugavamaks. Seejuures kasutavad uued
glükomeetrid testribasid, mis on hinnalt soodsamad seni enim kasutusel olnud testribadest.
Insuliininõelte hulka on alates uuest aastast lisatud 14 uut ja erineva suurusega nõela pakendit. Seega
peaks kõigil insuliini süstivatel patsientidel olema nüüdsest võimalik leida just temale sobivaima
suurusega nõelad. Samuti on uued nõelad soodsamad seni loetelus olnutest. See kõik kokku peaks
andma patsiendile võimaluse kasutada insuliininõelu nii nagu ette nähtud ehk ühekordsena.
Insuliininõelad kuuluvad haigekassa poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete hulka alles alates
2013. aasta algusest. Senini on nende kompenseerimine olnud oodatust tagasihoidlikum. Kõigi
meditsiiniseadmete loetellu kantud seadmete korral on haigekassa poolse soodustuse saamise
eelduseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi olemasolu. Seega tuleks jälgida, et insuliini süstivatele
patsientidele oleks kindlasti koostatud digitaalne meditsiiniseadme kaart insuliininõeltele ning alates
käesolevast aastast koostada kaart ka lantsettidele.
Millal rakendatakse soodustuse arvutamisel piirhinda?
Juhul kui ühes meditsiiniseadmerühmas on enam kui kaks samaväärset meditsiiniseadet rakendub
piirhind. Piirhinna rakendamine motiveerib tootjaid langetama meditsiiniseadmete hindu ning see
omakorda aitab vähendada patsientide kulutusi vajalikele seadmetele. Haigekassa nõukogu otsusel
rakenduvad alates 1. jaanuarist 2014 piirhinnad lantsettidele, insuliininõeltele ja haavasidemetele.

Kuivõrd glükomeetri testribade piirhinna rakendamine puudutab valdavat osa diabeetikuid, kehtestas
haigekassa nõukogu testribade piirhinna rakendumisele pooleaastase üleminekuaja ning piirhind
rakendub alates 1. juulist 2014. See annab kõigile patsientidele võimaluse võrrelda seni kasutusel
olevat glükomeetrit teiste seadmetega nii kasutamisomaduste kui ka sobivate testribade hinna poolest
ning soovi korral vahetada aparaat aegsasti mõne teise, soodsamaid testribasid kasutava seadme vastu.
Reeglina jagatakse glükomeetreid patsientidele tasuta nii arstide, diabeediõdede kui apteekide poolt ja
nii on see kavas ka uute glükomeetrite korral. Olemasoleva glükomeetri vahetamiseks uue vastu tuleks
pöörduda apteegi või glükomeetrite müügiga tegeleva firma poole. Informatsiooni hinnalt soodsamate
testribade ning neid kasutavate glükomeetrite kohta võiks patsiendil soovitada küsida apteegist või
diabeeditarvikute müügiga tegeleva meditsiiniseadme müüja käest.
Kuidas arvestatakse piirhinna korral soodustust?
Kehtiva piirhinna korral arvutatakse soodustus meditsiiniseadme rühmas hinnalt teise seadme hinnast.
See tähendab, et alati on müügil 2 seadet, mis on piirhinnast odavamad. Kui kompenseeritava
meditsiiniseadme tegelik hind on kallim kui rühmasisene piirhind, hüvitab haigekassa 90% või 50%
(sõltuvalt meditsiiniseadme rühmast) piirhinnast ning kindlustatu kanda jääb 10% või 50% piirhinnast
ning piirhinna ja tegeliku müügihinna vahe.

• Glükomeetri testribade piirhind rakendub 1.07.2014. Insuliininõeltele ning lantsettidele rakendub
piirhind 1.01.2014.
• Tehes glükomeetri soetamisel teadlikke valikuid on võimalik kulutada senisest vähem raha.
Erinevate testribade erinevus on vaid hinnas – kõik on võrdselt kvaliteetsed ja võimaldavad
efektiivselt veresuhkru taset mõõta.
• Glükomeeter on patsiendile reeglina tasuta.

