Uuendused meditsiiniseadmete
hüvitamisel
Tanel Ross

Suhkurtõve kaasaegse ravi tagamine on oluline valdkond
• Ravikindlustus panustab suhkurtõve ravisse aasta-aastalt
enam, kasv on märkimisväärne ja kiire
• ambulatoorsete ravimite eelarvest 15% moodustab suhkurtõve ravimite
hüvitamine, 2012. aastal saavutati diagnooside hulgas esikoht möödudes
hüpertensioonist
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Igal aastal uueneb hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelu
Loetelu muutmisel lähtume ravikindlustuse seadusest, mille
§ 481 lg1 nõuab järgmiste kriteeriumite arvestamist:
• meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu ja
alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu;
• raviks vajalike meditsiiniseadmete optimaalne kogus;
• vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele;
• meditsiiniseadme kulutõhusus;
• meditsiiniseadme vastavus meditsiiniseadme seadusele.

EHK nõukogu kinnitas 1. novembril 2014. aasta
uuendused meditsiiniseadmete loetelus
•Meditsiiniseadmete loetellu lisati suur hulk meditsiiniseadmeid kokku 166 uut seadet
•Meditsiiniseadmete loetellu lisatakse uus rühm

• lantsetid (20 pakendit, 11 tootjalt)
•3 uut diagnoosi (E13, E14, korduv ja raske hüpoglükeemia), mille
puhul hakatakse hüvitama
• glükomeetri testribasid
• insuliini nõelu
• lantsette
•Lisafinantseering tulenevalt uuendustest
• lantsetid 836 tuh eurot
• tingimuste laiendamine 147 tuh eurot

Ka meditsiiniseadmetel kehtib piirhinnasüsteem
•Nagu ravimitel nii kehtib ka meditsiiniseadmetel
piirhindade põhimõte, mille eesmärk on
•vähendada kindlustatute poolt meditsiiniseadmete ostmisele
tehtavaid kulutusi
•tagada ravikindlustuseelarve ressursside optimaalne kasutus

•Ravikindlustuse seaduses on kirjas, et
•kõikidel loetelus olevatel seadmetel peab olema kehtiv
hinnakokkulepe
•kui ühes rühmas on rohkem kui 2 sarnast seadet, siis peab olema
kehtestatud piirhind, mille arvutamise aluseks võetakse
meditsiiniseadme rühmas oleva hinnalt teise võrreldava
meditsiiniseadme hind

•Piirhind kehtib nt lantsettidele, insuliininõeltele,
haavasidemetele

2014 rakendub ka testribadele piirhind
•Igal aastal lisandub ka uusi hüvitatavaid testribasid.
• 2014 tuleb juurde 6 uut testriba pakendit 4 erinevalt tootjalt

SAMAS

•Testribade hinnad kõiguvad hetkel vahemikus 17.19 29.64 € N50 pakendi kohta
•Testribade kasutus on kaldu kallimate pakendite poole
•Tootjatel puudub motivatsioon hinnalangetuseks

Glükomeetri testribade valik on Eestis laialdane,
hinnad erinevad märkimisväärselt
Nimetus, kogus müügipakendis

•Haigekassa kompenseerib
väga erineva hinnaga
testribasid – erinevus kuni
72%
•Hindade erinevusi ei osata
põhjendada

Accu-ChekActive Glucose 50 tk
Omnitest Plus 50 tk
FreeStyle Optium (endine
nimetusOptiumPlus) 50 tk
Elite 50 tk
Glucocard X – Sensor 50 tk
Entrust 50 tk
CareSens 50 tk
Accu-Chek Go 50 tk
Contour TS 50 tk
CareSens N 50 tk
Accu-Chek Performa 50 tk
MediSmart Sapphire 50 tk
On-Call Plus 50 tk
BGStar glükomeetri testribad 50 tk
iBGStar glükomeetri testribad 50 tk
OneTouch® Select® 50 tk
Mendor Discreet 50 tk
SensoCard 50 tk
AutoSense 50 tk
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Piirhindade kehtestamine toob reeglina kaasa
toodete hinnalanguse
NÄIDE DIABEETIKUTEL KASUTATAVATEST RAVIMITEST:
Metformiin 850mg N120 hind langenud 8 aastaga 12%
Gliklasiid 30mg N60 hind langenud 9 aastaga 34%
Ramipriil 5mg N28 hind langenud 6 aastaga 43%
NÄIDE TESTRIBADEST:
2014. a. kahe enimkasutatava testriba hind muutunud
8 aastaga -4% kuni +4%

Hinnalangus säästab elanike raha ja vabastab
ravikindlustuse ressurssi uuteks hüvitamisotsusteks

Jaehind

Patsiendi
osa 10%

Glucocard X 50tk

26,00

2,60

Alphacheck 50tk

18,65

1,87

•Juhul kui limiit on 2200 testriba, siis patsient säästab
aastas 32,34 eurot.
•Kõigi glükomeetri testribade kasutajate aastane sääst
kokku on üle 284 600 euro.

Uued hinnakokkulepped on sõlmitud
• Oleme juba saavutanud kokkulepped 4 testriba
tootjaga
• NB! Tegemist on seniste mudelite edasiarenduste,
mitte tagasiminekuga tehnoloogias

• Ootame kõiki tootjaid läbirääkimiste laua taha
Pakendi nimetus

Tootja
esindaja

HinnaPatsiendi
kokkuleppe omaosalus
-hind (€)
(€)

Contour Plus veresuhkru testribad N50

20,75

3,97

Alphacheck professional glucose test strips N50

Magnum
Medical
ISIS Medical

18,65

1,87

MediSmart Ruby Glükomeetri testriba N50

Linus Medical

17,20

1,72

Evercare Test Strips N50

Onemed

19,80

3,02

Lisaks hinnaläbirääkimiste jätkamisele on plaanis
mitmekülgne teavitus
•Infomaterjalide levitamine toimub nii otse sihtrühmadele
kui avalikus meedias
•patsientide e. testribade kaardi omanike otsepostitus;
•endokrinoloogidele
•perearstidele
•apteekritele infomaterjalid

•Peame patsientide ja arstide esindusühendustega nõu
üleminekuajal, hoides koos silma peal:
•omaosaluse kasvu vältimisel
•glükomeetrite tootjate tarnevõimekusel
•uute glükomeetrite kasutamise õpetamisel

Arengud tulevikus
•Üleminekuperiood kestab 1. juulini 2014. a.
•Koostöös diabeetikute ja arstide esindajatega jätkame
meditsiiniseadmete loetelu kaasajastamist ja
täiendamist

