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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus 
Jalaexpert OÜ ortopeediliste toodete hinnakokkuleppehinna muutmine 

MSA kood  

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Jalaexpert OÜ taotleb alljärgnevate haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevate 

ortopeediliste toodete hinnakokkuleppehinna muutmist: 

Kood Nimetus Piirhind 

(€) 

Taotletav 

hind (€) 

Muutus 

(%) 

7003213 OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss 614,10 XXX XXX 

7004102 OÜ Jalaexpert sääreprotees (lamineeritud hülsiga),  745,20 XXX XXX 

7003976 OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss 462,30 XXX XXX 

7004652 OÜ Jalaexpert õlavarreprotees 634,80 XXX XXX 

7003527 OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees, funktsionaalne 966,01 XXX XXX 

7003718 OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees, kosmeetiline 351,90 XXX XXX 

7004708 OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 25,55 XXX XXX 

7004450 OÜ Jalaexpert puusa eksartikulatsioonijärgne protees (lamineeritud 

hülsiga),  

2263,21 XXX XXX 

7004551 OÜ Jalaexpert põlve eksartikulatsioonijärgne protees (lamineeritud 

hülsiga),  

1283,40 XXX XXX 

7003820 OÜ Jalaexpert randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees 451,95 XXX XXX 

7004720 OÜ Jalaexpert reieprotees (lamineeritud hülsiga) 1238,55 XXX XXX 

Hinnakokkuleppehinna muutmise põhjuseks on et, Jalaexpert OÜ poolt valmistatavate 

erinevate proteeside ja kordushülsside ning tallatugede valmistamise kulud on 

käesoleval ajal kõrgemad kui kehtiv piirhind. Ettevõte on kõigi toodete puhul lisanud 

uue jaemüügihinna kalkulatsiooni. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Jalaexpert OÜ uus taotletav hinnakokkuleppehind on toodud käesoleva 

eksperthinnangu punktis 1. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa tallatugesid trauma või operatsiooni järgselt ning 

esmaseid varaseid erinevate kehapiirkondade proteese ja kordushülsse amputatsiooni 

järgselt 6 kuu jooksul 90% ulatuses seadme loetellu kantud piirhinnast. 

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070. 

Sotsiaalkindlustuse eelarve kaudu hüvitatakse erinevate kehapiirkondade proteese ja 

kordushülsse vastavalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 

„Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt 

ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi 

andmed” muutmine toodud tingimustel ja määruse lisas toodud nimekirjale. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070
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Kehtiv määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/127082016005  

Sotsiaalkindlustuse süsteemi kaudu hüvitamisel on proteeside ja kordushülsside 

hüvitamisel piirmäär sõltuvalt aktiivsusgrupist (I – IV) järgmine: 

- sääreproteesid 2 225 – 4 860 €; 

- põlve- ja reieproteesid 3 340 – 8 220 €; 

- lamineeritud kordushülss 1 270 €; 

- silikoonhülsid 950 €; 

- randme-, küünarvarre- ja küünarliigeseproteesid 1 275 €; 

- õlavarreproteesid 2 900 €. 

OÜ Jalaexpert valmistatavate sääre- reie- ja põlveproteeside uued taotletavad hinnad 

jäävad eeltoodud proteeside hindadega samasse vahemikku. Eeltoodud piirhindadest on 

reieproteesi kordushülsi hind 17%, silikoonhülsi 24%, küünarvarreprotees 

(funktsionaalne) 46%, õlavarreprotees (kosmeetiline) 19%, randmeprotees 27% 

kõrgem ning õlavarreprotees 26% madalam. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on ortopeediliste toodete osas on 10% meditsiiniseadme 

piirhinnast.  

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud  

Ei muutu taotletavate hinnamuudatuste tulemusel. 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

Ei muutu taotletavate hinnamuudatuste tulemusel. 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud  

Ei muutu taotletavate hinnamuudatuste tulemusel. 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele  

Ei muutu taotletavate hinnamuudatuste tulemusel. 

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas 

muu avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas 

asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite 

ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu 

prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi 

kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku 

meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt hüvitati 2017. aasta I 

poolaastal ortopeedilisi tooteid alljärgnevalt: 

Ortopeedilise toote rühm Isikuid Tooteid Kogusumma (€) EHK poolt tasutud 

(€) 

Esmased varased tallatoed  198 351 8 997,05 7 908,52 

Esmased varased kämblaortoosid  334 341 9 414,77 8 343,26 

Esmased varased randmeortoosid  1 950 1 975 64 218,44 57 444,38 

Esmased varased õla- küünarliigese ortoosid  1 096 1 102 64 246,31 57 499,70 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127082016005
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Esmased varased põlveortoosid  1 994 2 061 199 732,83 177 703,21 

Esmased varased jalaortoosid  3 388 3 475 275598,45 246031,18 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid  568 568 64 621,73 58 029,12 

Esmased varased puusa-ja jalaproteesid  41 44 42 655,80 38 390,30 

Sõrmeproteesid  1 1 31,05 27,94 

Proteesi kordushülsid  25 35 18 153,90 16 338,51 

Esmased varased kaelaortoosid  117 117 3 065,00 2 758,50 

Esmaseid varaseid õla- ja käeproteesidest hüvitas haigekassa 2016. aastal 2 ja 2015. 

aastal 7 proteesi (kõigil juhtudel oli tegemist küünarvarreproteesidega).  

Lähtuvalt 2015. aasta (küünarvarreproteesid) 2017. aasta I pa ortopeediliste toodete 

kasutusstatistikast oleks aastas ortooside ja proteeside (millede hinnamuutust 

taotletakse) hüvitatav kogus ja sellest tulenev lisakulu ravikindlustuse 

meditsiiniseadmete hüvitiste eelarvele alljärgnev: 

Kood Pakendi nimetus Isikuid Paken-

deid 

Kulu aastas 

(€) 

EHK poolt 

tasutud (€) 

Sellest 

lisakulu (€) 

7004708 OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed 

tallatoed 

18 26 XXX XXX XXX 

7004102 OÜ Jalaexpert sääreprotees 12 14 XXX XXX XXX 

7004720 OÜ Jalaexpert reieprotees 4 4 XXX XXX XXX 

7003213 OÜ Jalaexpert reieproteesi kordushülss 2 2 XXX XXX XXX 

7003976 OÜ Jalaexpert sääreproteesi kordushülss, 

silikoonhülss 

8 12 XXX XXX XXX 

7003527 OÜ Jalaexpert küünarvarreprotees, funktsionaalne 7 7 XXX XXX XXX 

Kokku     83 400,50 75 060,45 48 430,05 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele  

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Ei muutu võrreldes varasema 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, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele 

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Jalaexpert OÜ poolt valmistatavate erinevate proteeside ja kordushülsside valmistamise 

kulud on käesoleval ajal kõrgemad kui kehtiv piirhind. Ettevõte on kõigi toodete puhul 

lisanud uue jaemüügihinna kalkulatsiooni. 

OÜ Jalaexpert valmistatavate sääre- reie- ja põlveproteeside uued taotletavad hinnad 

jäävad sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu hüvitamisel rakendatavate proteeside 

piirhindadega samasse vahemikku. Eeltoodud piirhindadest on reieproteesi kordushülsi 

hind 17%, silikoonhülsi 24%, küünarvarreprotees (funktsionaalne) 46%, 

õlavarreprotees (kosmeetiline) 19%, randmeprotees 27% kõrgem ning õlavarreprotees 

26% madalam. 
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Eeldusel, et kõne all olevate ortopeediliste toodete kasutus jääb 2017 aastaga samale 

tasemele, on hinnakokkuleppehindade muudatusest tulenev lisakulu ravikindlustuse 

meditsiiniseadmete hüvitise eelarvele kokku 48 430 €. 

5. Kasutatud kirjandus 


