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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus DreamStar Auto Evolve CPAP seade 

MSA kood 10180 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Linus Medical OÜ taotleb alljärgneva automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu 

seadme (edaspidi CPAP seade) lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

-  DreamStar Auto Evolve CPAP seade 

 

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma § 75.  

„Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade“, seejuures hüvitamistingimusi 

muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad 

ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate 

seadmetega. 

 

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast1 kompenseeriti CPAP 

seadmeid 2016. aastal 1480 isikule 1480 seadet kogusummas 850 556,59 eurot, millest 

haigekassa tasus 765 501,24 eurot. 

 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletava DreamStar Auto Evolve CPAP seadme jaemüügihind on xxxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid CPAP seadmeid hüvitab haigekassa 

90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme jaemüügihinnast. Käesoleval ajal 

hüvitab haigekassa alljärgnevaid CPAP seadmeid2: 

 

Kood Nimetus Piirhind (eurodes) 

7006159 

CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 

60 Series 550,45 

8005567 Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP 577,7 

7016318 ResMed AirSense 10 AutoSet 577,7 

7016329 ResMed AirSense 10 AutoSet for Her 577,7 

Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnevad tingimused:   

Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu 

maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse 

rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie 

kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel: 
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 1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega 

obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise 

raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb 

kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi 

korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia; 

 2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega 

obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe 

(ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: 

kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile 

vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga 

vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega 

(alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi 

korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia. 

DreamStar Auto Evolve CPAP seadme jaemüügihind on odavuselt teine võrreldes 

meditsiiniseadmete loetelus olevate CPAP seadmete hindadega. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused –toote maksumuseks patsiendile kujuneb 

0,1*xxx = xxx eurot. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu 

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 

Taotletava CPAP seadme hind on odavuselt teine võrreldes loetellu kuuluvate CPAP 

seadmete maksumusega, seega uue seadme meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega 

lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, pigem võib oodata kokkuhoidu 

soodsamate seadmete valiku laienemise ning piirhinna rakendamisel -  eeldusel, et 

loetelus olevate seadmete hind jääb samaks, kujuneks CPAP seadmete piirhinnaks xxx 

eurot.  

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste – kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta 

Lähtuvalt Ravikindlustuse seaduse § 481 lõikest 3, mis sätestab,  kui meditsiiniseadmete 

loetelus on ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet, siis alates 

kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest on haigekassa poolt 

tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus sisalduva 
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piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind. Eeltoodust lähtuvalt on 

põhjendatud CPAP seadmete osas piirhinnasüsteemi rakendamine . 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele – ei ole tõenäoline 

4. Kokkuvõte 

Taotletav DreamStar Auto Evolve CPAP seade on oma omadustelt samaväärne juba 

loetelus olevate CPAP seadmetega, seejuures uues seadme hind on odavuselt teine 

loetellu kuuluvate CPAP seadmete maksumustega võrreldes. Seega uue seadme 

meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele kaasne, 

pigem võib oodata kokkuhoidu soodsamate seadmete valiku laienemise ning piirhinna 

rakendamise tulemusel. Eeltoodust lähtuvalt peab haigekassa põhjendatuks taotletud 

CPAP seadme loetellu lisamist. 

 

5. Kasutatud kirjandus 

1 Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:  

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed 
2 Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu: 

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