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Kokkuvõte peamistest muudatustest:
Loetellu lisandus 566 uut meditsiiniseadet - laieneb valik, paraneb
kättesaadavus järgmistele sihtgruppidele:
• diabeetikud,
• stoomide ja fistulitega,
• uneapnoega, astmaga,
• silmahaigusega
• lümfitursete või venoosse puudulikkuse,
• haavade/haavandite, armide,
• urineerimisfunktsiooni häirega ja
• ortoose ja tallatugesid vajavad patsiendid.
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Kokkuvõte peamistest muudatustest
Kõikidele 1. tüüpi diabeediga patsientidele rahastame kahe tootja pideva
glükoosimonitooringu süsteeme
• ühe A7+ Touchscreen või kaheksa Dexcom ONE pideva
glükoosimonitooringu komplekti kahe kalendriaasta jooksul.
VK õigus endokrinoloogil ja lastearstil
Dexcom ONE müügid on planeeritud läbi apteegivõrgu.
A7+ müüb Linus Medical OÜ ja apteegid.
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Kokkuvõte peamistest muudatustest
• suureneb süsteravil 2. tüüpi diabeetikute testribade-lantsettide limiit (600>900 kalendri poolaastas)
• rahastame insuliinivaegusest tingitud diabeetilise ketoatsidoosi ennetamiseks
vere β-ketooni testiribasid (50tk/a) ning pump-või sensorravi
hooldusvahendeid 1. tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele;
• suureneb hüvitatav stoomihooldusvahendite kogus 20 pakendilt 22 pakendini
stoomi või fistuli kohta.
• stoomikottide rühmas uus toode: stoomikate lühiajaliseks stoomi katmiseks
diskreetsetes situatsioonides (ujumine, intiimhetked, sportimine)
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Kokkuvõte peamistest muudatustest
• silikoonplaastrite ja -geelide hüvitamine laieneb patoloogilise armiga või
selle kõrge tekkeriskiga patsientidele (6k jooksul pärast traumat või med.
näidustusel tehtud op-i);
• Toetamaks harvaesinevate nahahaiguste ravi suurenevad haavasidemete
kogused: mitteantibakteriaalsete 320-lt 780-le kuue kuu jooksul ning
antibakteriaalsete 100-lt 130-le ühe kuu jooksul.
• Haavasidemete rühmas uus toode: drenaažikott haavasekreedi kogumiseks
suure eritisega haavade korral, kui haavasidemete kasutamine pole jätkusuutlik
või võimalik.
• Uudsed kompressioontooted lümfitursete raviks - vestid, poolkindad ja
standardmõõdus kohandatavad kompressioontooted (Jobst Farrow Wrap).
• Laieneb põletushaigete surverõivaste valik uue tootja J. Mainat S.A. (vahendaja
MediPlus Estonia OÜ) toodanguga.
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Võtame SKA-lt teatud tootegruppide rahastuse üle
• Rahastame kõiki ortoose, tallatugesid, uriini eritumist suunavaid abivahendeid ja
uriinikogujaid;
• Kuni SHS muutmiseni jätkab haigekassa esmaste proteeside ja hülsside rahastust;
• Meditsiiniseadme vajadus hinnatakse lähtuvalt inimese tervislikust seisundist
rakendustingimuste alusel, puude olemasolu või töövõime langus ei ole enam
määramisel olulised;

• Digitaalse retsepti / meditsiiniseadme kaardi kirjutab inimesele välja arst, kes
hindab inimese abivajadust ja selle vastavust hüvitamise tingimustele. Füsioterapeudid,
tegevusterapeudid, õed ja ämmaemandad haigekassa süsteemis ms retsepte välja kirjutada ei saa.

• Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid 90% (haavasidemed 50%) piirhinnast,
varasem SKA minimaalne omaosalus 7 eurot seadme ostmisel enam ei rakendu.
• Erimenetlusi viib endiselt läbi SKA. Üleminekuperiood – jaanuar.
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Uriinikogujad ja uriini eritumist suunavad abivahendid
HK rahastab neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga
kindlustatud isikule, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire:
• rühm Ühekordsed põiekateetrid - kuni 1000 kalendripoolaastas
• Püsikateetrid - kuni üheksa 100% silikoonist kateetrit (4 ühikut) , 12
silikoonelastomeerist kattega kateetrit (-3 ühikut) või 36 silikoniseeritud kateetrit
kalendripoolaastas (-1 ühik)
• Peenisekatted (tilgakogujad)-kuni 240 kalendripoolaastas;
• Uriinikogumiskotid -kuni 60 kalendripoolaastas;
• Uriinikoti riputus-ja kinnitusvahendid -kuni 12 kalendripoolaastas;
• Automaatselt 01.01 ja 01.07 uuenevad kaardid.
• NB! Inimestele, kes on 2021.a abivahendi kaardiga teinud tehingu grupiga uriini
eritumist suunavad abivahendid, luuakse retseptikeskuses automaatselt
meditsiiniseadme retseptid/kaardid.
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Ortoosid
Grupeeritud:
• randme-kämblaortoosid
• õla-ja küünarliigese ortoosid
• põlveortoosid
• jalaortoosid
• selja-ja nimmepiirkonna ortoosid
• kõhuortoosid
• kaelaortoosid
Lisandunud on individuaalselt valmistatud ortooside varuosad patsientidele,
kes kasutavad individuaalselt valmistatud ortoosi, mille garantiiperiood on
lõppenud (2 varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta
jooksul).
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Ortooside piirhinnarühmad
• Esmakordselt on ortoosid jagatud koostöös ettevõtetega kitsamateks
piirhinnarühmadeks.
• Piirhinnarühmade loomise aluseks on läbivad põhimõtted
–ühte piirhinnarühma kuuluvad sarnaste omadustega tooted,
–mis on mõeldud ühesuguse funktsiooni täitmiseks ning
–mille kasutajate sihtgrupp on valdavalt kattuv.
• Piirhinnarühmades, kuhu kuuluvad piisavalt ühetaolised tooted, rakendatakse
RaKS §48¹ lõike 3 põhimõtet ehk haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse
aluseks on piirhinnalt teise võrreldava toote piirhind ning kindlustatu kanda jääb
piirhinda ületav osa.
• Eesmärk: soodustada hinnakonkurentsi, võimaldada laialdast tootevalikut ning
samas kasutada meie kõigi ühist raviraha targalt.
• Individuaalsete ortooside piirhinnarühmades piirhinnastamist ei ole kavas.
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Ortoosid
HK võtab ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
• ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kuue kuu jooksul** funktsioonihäire
kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat. Retsept kehtib 6 kuud pärast
välja kirjutamist.
• alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega
kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni ühe ortoosi (selja- ja
nimmepiirkonna ortooside ning jalaortooside korral kuni kahe ortoosi eest (jäseme
kohta)* ühe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 12 kuud.
• vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega
kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kahe
aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 24 kuud.
*„jäseme kohta“ täpsustus on randme-kämblaortoosi, õla-ja küünarliigese ortoosi,
põlveortoosi ja jalaortoosi hüvitamise tingimuses.
** kaelaortoosidel 3 kuu jooksul.
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Individuaalsed tallatoed
Haigekassa rahastab:
• üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või
traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud
piirkonnas. Retsept limiidiga 2 kehtib peale välja kirjutamist 6 kuud.
• kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel
esineb vaagnapiirkonna või alajäseme raske struktuurikahjustus või sellest
tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired ning kaasuvana valu
igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole
patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.
Kaart kehtib 2 kalendriaastat ning retsept limiidiga 4 uueneb peale väljakirjutamist
veel ühe korra. Kui selle perioodi möödudes on jätkuvalt arsti poolt hinnatud vajadus
tallatugede kasutamiseks, võib arst välja kirjutada uue meditsiiniseadme
retsepti/kaardi.
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Individuaalsete tallatugede
• rakendustingimuste eesmärgiks on tagada tallatugede haigekassa soodustusega
väljakirjutamine patsientidele, kellel on tõsine terviseprobleem, mille
kompenseerimiseks sobivad kõige paremini individuaalselt valmistatud tallatoed,
mis võimaldavad arvestada patsiendi jalgade eripäradega.
• Masstoodangu tallatugesid haigekassa ei rahasta.
• Tallatoed jagatakse lähtuvalt nende valmistamise funktsionaalsusest ja
komplekssusest kahte piirhinnarühma: Individuaalselt valmistatud - ja eritüüpi
individuaalselt valmistatud tallatoed.
• Muudatused määruse §28–36 on sõnastatud koostöös Eesti Taastusarstide Seltsi, Eesti
Ortopeedia Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Õdede Liiduga.
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Individuaalsete tallatugede määramine
on arstlik otsus, mille langetamisel peab arst vaagima kolme aspekti koos:
1. Kas patsiendi probleem on seostatav vaagna/alajäseme struktuuri
kahjustusega. Oluline kahjustus mõjutab omakorda liigeste, luude või lihaste
funktsioone. Kui raske on see kahjustus arsti hinnangul, kas funktsioonid on
mõjutatud?
2. Kas lisaks struktuuri/funktsiooni probleemile kaasneb patsiendil valu
igapäevasel liikumisel või haavandid?
3. Kas patsient võiks saada abi masstoodangu tallatugedest?
Oluline on arsti hinnang ja kui arst on vajaduses veendunud, siis on oluline, et ravi
määramisel on haigusloos põhjendused selgelt dokumenteeritud.
Kehtestatud hüvitamise tingimus ei viita konkreetsetele diagnoosidele, sest alati ei
pruugi diagnoosi olemasolu tähendada tõsist probleemi. Samuti ei pruugi iga võlvi
lamenemine tähendada probleeme funktsioonis.
13

Kombinatsioonkaardid al 06.12.2021
• Ühesuguste hüvitamise eeldustega meditsiiniseadmete rühmade kaartide
kombinatsioonis väljakirjutamine nii, et ühe kombinatsiooni kuuluva rühma
kaardi/retsepti väljakirjutamisel loob retseptikeskus patsiendile automaatselt ka
ülejäänud sellesse kombinatsiooni kuuluvate rühmade kaardid
• Testribad+lantsetid+/-nõelad
• Trahheostoomiatarvikud (filtrid, plaastrid, kaelapaelad, sisemise vahetatava
kanüüliga trahheakanüülid, sisemised trahheakanüülid)
• Larüngektoomiatarvikud (filtrid, kinnitusplaastrid, dušikaitse,
liimieemaldusvahendid)
• Stoomitooted (stoomikotid, stoomikotivöö, -rõngad, alusplaadid ja lisakinnitused,
hooldusvahendid)
• 1 retsepti kinnitamisel tagastab RK kombinatsiooni kuuluvate retseptide numbrid ja
lisaks teavituse „Avati/Annulleeriti kaardid rühmadele ….“.
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Lisainfo:
• 2022 MS loetelu: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122021046

Selgitav info meditsiiniseadmete kohta kodulehel:
Inimesele:
https://www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed
Partnerile:
• https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/meditsiiniseadmed/tutvustus
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Tänan
tähelepanu eest!
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