JUHIS MEDITSIINISEADME KAARDI KOOSTAMISEKS
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kinnitab sotsiaalminister oma määrusega „Eesti Haigekassa
meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise
kohustuse ülevõtmise kord” (edaspidi meditsiiniseadmete loetelu)
Meditsiiniseadme kaart (edaspidi MS kaart) on arsti poolt digitaalselt vormistatud dokument
kindlustatud isikule raviks vajalike meditsiiniseadmete määramiseks, arvestades haigekassa
meditsiiniseadmete loetelu tingimusi.
Tehniliselt moodustatakse digitaalse MS kaardi vormistamisel retseptikeskuses alati kaks dokumenti –
MS kaart ja sellega seotud meditsiiniseadme retsept (edaspidi MS retsept). MS kaart on unikaalne arstile
ja apteegile mittenähtav dokument, mille andmete alusel toimub meditsiiniseadme limiidiarvestus. MS
retsept on arstidele ja apteegile nähtav meditsiiniseadme müümiseks vajalik MS kaardiga seotud
abidokument. MS retseptil on kuvatud kõik MS kaardi andmed ja võimalused.
Lähtuvalt meditsiiniseadmete loeteluga kehtestatud hüvitamistingimustest, on erinevatele
meditsiiniseadmetele koostatavad meditsiiniseadme kaardid kas pikaajalise (tähtajatud või vanusega
piiratud korduvate limiidiperioodidega) või lühiajalise kehtivusega (limiidiperioodi kehtivus võrdub
kaardi kehtivusajaga ja on enamasti 6 kuud).
Pikaajalise kehtivusega on järgmiste meditsiiniseadmete kaardid:
- diabeetikutele hüvitatavad glükomeetri testiribad, lantsetid ja insuliini süstevahendi ühekordse
kasutusega nõelad;
- kolo-, ileo-ja urostoomi hooldusvahendid (stoomirõngad, alusplaadid, stoomikotid, stoomivööd ja
stoomi ümbritseva naha hooldusvahendid);
- trahheostoomi
hooldusvahendid
(trahheakanüülid,
trahheostoomi
plaastrid-,
filtrid,
aspiratsioonisondid);
- ravikontaktläätsed;
- vahemahutid astmaravimite manustamiseks;
- insuliinipumbad ja pumba tarvikud (insuliinipumba adapterid, infusioonivahendid, reservuaarid,
glükoosisensorid);
- haavasidemed ja haavaplaastrid Epidermolysis Bullosa raviks;
- CPAP seadmed ja CPAP seadme maskid.
Lühiajalise kehtivusega on järgmiste meditsiiniseadmete kaardid:
-

esmased varased erinevatele kehapiirkondade trauma- ja operatsioonijärgsed ortoosid;
esmased varased erinevate kehapiirkondade proteesid ja kordushülsid;
põletushaigete surverõivad;
ühekordsed põiekateetrid;
haavasidemed ja haavaplaastrid venoossete ja diabeetiliste haavandite ning põletus- ja kiiritushaavade
raviks.

Digitaalse MS kaardi loomine on sarnane ravimiretsepti loomisele retseptikeskuses
Erinevused MS kaardi ja ravimiretsepti loomisel:
- arst koostab MS kaardi alati meditsiiniseadme rühmale. Konkreetse meditsiiniseadme või
meditsiiniseadme pakendi ostab isik apteegist või meditsiiniseadme müüjalt (sarnaselt
toimainepõhisele ravimiretseptile). Isik võib MS kaardi kehtivuse ajal raviks vajada erinevaid
meditsiiniseadme pakendeid (nt ostetava glükomeetri testribade pakendi valik oleneb hetkel kasutusel
olevast glükomeetrist ja haavasideme valik sõltub haava paranemise faasist jne).
- MS kaardi loomisel luuakse süsteemi poolt automaatselt nii MS kaardi kui ka MS retsepti kehtivusaeg
ja meditsiiniseadme maksimaalne hüvitatav kogus perioodis.
- MS kaardi koostamisel luuakse retseptikeskuse poolt alati automaatselt lisaks meditsiiniseadme müüki
võimaldav MS retsept. Meditsiiniseadme ostmisel maksimaalsest perioodi jooksul hüvitatavast
kogusest väiksemas koguses, luuakse iga ostu järgselt (kuni limiitkoguse lõppemiseni) süsteemi poolt
uus MS retsept veel realiseerimata limiitkoguse ulatuses.
- Korduva limiidiperioodiga MS kaardi korral luuakse Retseptikeskuse poolt iga uue limiidiperioodi
algul uus kasutamata limiitkogusega MS retsept algavaks limiidiperioodiks. Nii toimitakse kuni MS
kaardi kehtivuse lõpuni.
Näide:
Täiskasvanud isikul on I tüübi diabeet ning ta vajab veresuhkru jälgimiseks glükomeetri testribasid.
Hetkel hüvitatakse haigekassa meditsiiniseadmete loetelu alusel glükomeetri testribasid 10 erineva
hüvitamistingimuse alusel, milledest näites toodud isikule sobiks alljärgnev hüvitamistingimus:
„I tüübi diabeedi haigele kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas.“
Seega koostab arst isikule MS kaardi valides isiku vanusest ja diabeedi tüübist lähtuvalt
hüvitamistingimuseks eeltoodud tingimuse. Selle tulemusena luuakse Retseptikeskusesse MS kaart ja
selle juurde MS retsept, mis võimaldab isikul osta jooksval kalendripoolaastal 900 testriba. Seejuures iga
poolaasta algul (1. jaanuaril ja 1. juulil) luuakse Retseptikeskusesse automaatselt uus MS retsept uue
limiitkogusega – 900 testriba.
Juhul kui isik ostab korraga välja 100 testriba, siis retsepti müügi järgselt luuakse isikule automaatselt uus
MS retsept limiidijäägiga 800 testriba (900 – 100 = 800 testriba). Analoogselt toimitakse kuni
maksimaalselt limiidiperioodis hüvitatava koguse realiseerimiseni. Juhul kui isik ei osta limiidiperioodi
jooksul maksimaalselt hüvitatavat meditsiiniseadme kogust välja, siis väljaostmata kogus uude
limiidiperioodi edasi ei kandu.

MS kaardi/retsepti loomine retseptikeskuses
1. raviasutuse ja arsti andmed sisestatakse (luuakse) sarnaselt ravimiretseptile;
2. retsepti liigiks valitakse meditsiiniseadme retsept (retsepti loomisega tekib retseptikeskusesse ka
limiidiarvestuse aluseks olev virtuaalne MS kaart);
3. patsiendi andmed (isikukood, diagnoos jne) sisestatakse sarnaselt ravimiretseptile;
4. valitakse isikule vajalik meditsiiniseadme rühm. Seejuures meditsiiniseadme rühma nimetus vastab
haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevate rühmade nimetustele.
5. meditsiiniseadme rühma valiku järgselt kuvatakse retseptikeskuse poolt antud rühma
meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste loend koos limiidiperioodis maksimaalselt hüvitatava
meditsiiniseadme limiitkogusega (meditsiiniseadmete loetelus on iga rühma hüvitamise tingimused
toodud vastava rühma paragrahvis).
6. Lähtuvalt patsiendi diagnoosist, vanusest jm valitakse isikule sobilik hüvitamise tingimus. Hüvitamise
tingimuse valikul luuakse MS kaardile automaatselt kaardi kehtivuse aeg, meditsiiniseadmete

maksimaalne hüvitatav kogus limiidiperioodis (limiitkogus) ja limiidiperioodi kestvus ehk periood,
mille jooksul saab isik limiitkoguse välja osta.
7. vajadusel kirjutatakse arsti selgituste lahtrisse vabas vormis täpsustav teave isikule või apteekrile (nt
soovitatava/vajaliku pakendi nimetus või kood, määratava meditsiiniseadme kirjeldus põletusriiete või
ortooside korral jne).
8. Eduka kaardi koostamise korral kuvatakse koostatud MS kaardi number (4-algav) ja MS retsepti
number (9-ga algav).
NB! Isikul saab ühes meditsiiniseadme rühmas olla ainult üks kaart. Kui isikul on juba antud
rühmas kaart, antakse vastav hoiatus ja uut kaarti ei teki (vt meditsiiniseadme kaardi muutmine).

MS retsepti vaatamisel näeb arst alljärgnevaid andmeid:
-

MS retsepti number;
retsepti liik: meditsiiniseadme retsept;
MS kaardi/retsepti välja kirjutamise kuupäev;
väljastaja raviasutuse ja arsti andmed (sarnaselt ravimiretseptile);
isikuandmed (sarnaselt ravimiretseptile);
retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number;
MS kaardi kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad;
meditsiiniseadme limiidiperioodi alguse ja lõpu kuupäevad;
meditsiiniseadme rühma nimetus ja kood;
meditsiiniseadme hüvitamise tingimuse kood ja nimetus;
meditsiiniseadme limiidiperioodis maksimaalselt hüvitatav kogus;
meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on jooksval limiidiperioodil välja ostmata);
müüdud ms retseptil näeb arst ka apteegi/müüja müügi andmeid (sarnaselt ravimiretseptile).

Meditsiiniseadme kaardi muutmine
Vajadus muuta meditsiiniseadme kaarti tekib juhul kui isiku terviseseisundist või muust asjaolust
lähtuvalt on põhjendatud muuta juba kehtivale MS kaardile kantud meditsiiniseadme hüvitamistingimust.
Näide:
Isik on II tüübi diabeedihaige, kes on tablettravil. Tal on kehtiv MS kaart glükomeetri testiribade
soodustingimustel ostmiseks hüvitamistingimusega „II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50
testriba eest kalendripoolaastas“. Arsti peab vajalikuks muuta isiku raviplaani ja edaspidiseks raviks
määrakse insuliinisüstid. Meditsiiniseadmete loetelust lähtuvalt on II tüübi insuliinisüstiravil olevale
diabeetikule hüvitatavad testiribade maksimaalsed kogused suuremad - 450 testriba kalendripoolaastas.
Seega peaks arst isiku olemasolevat MS kaarti muutma, asendades senise hüvitamistingimuse uuega: „II
tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas“.
MS kaardi muutmine:
1. MS kaardi muutmist alustatakse samade toimingutega, mis MS kaardi loomisel (vt punktid 1-4).
2. Meditsiiniseadme rühma valiku järgselt täidetakse väli „Muutmise põhjus“ muutmise põhjuse koodiga,
valides sobilik alljärgnevatest:
M01

Hüvitamise tingimuse muutmine suureneva vajaduse tõttu;

M02

Hüvitamise tingimuse muutmine väheneva vajaduse tõttu;

M03

Hüvitamise tingimuste muutmine meditsiiniseadme vahetuse tõttu.

3. vajadusel võib MS kaardi muutmise ajal muuta ka arsti selgituste välja (vt kaardi koostamise punkt 7);
4. pärast MS kaardi muutmise põhjuse kinnitamist valitakse meditsiiniseadmete hüvitamistingimuste
valikust uus sobilik meditsiiniseadme hüvitamise tingimus ja MS kaart on muudetud.

Meditsiiniseadme kaardi lõpetamine
MS kaardi lõpetamiseks kasutatakse annulleerimise teenust sarnaselt ravimiretsepti annulleerimisele.
MS kaardi lõpetamisel sisestatakse annulleerimise põhjenduse tekstivälja kaardi lõpetamise põhjuse kood
valides sobilik alljärgnevatest:
L01

Isiku surm;

L02

Meditsiinilise vajaduse lõppemine;

L03

Valele rühmale tehtud kaart;

L04

Kaart ei vasta meditsiiniseadme loetelu tingimustele;

L05

Kindlustus lõppenud/ lahkunud välisriiki;

L06

Kaart koostatud valele isikule:

Pärast MS kaardi lõpetamist saab isik limiitkoguse jääki välja osta kuni lõpetamise ajal kehtinud
limiidiperioodi lõpuni. Limiidiperioodi lõppedes kaotab MS kaart kehtivuse.
Lõpetatud MS kaardi saab arst MS kaardi muutmise abil uuesti kehtivaks teha. Sellega välistatakse
võimalus, et eksliku MS kaardi lõpetamise tõttu jääb isikul talle ettenähtud hüvitis saamata.

