EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

Esmane varane jalaortoos TN-241

MSA kood

9234

Aasta

2017

1. Lühikokkuvõte taotlusest
Jalakabinet OÜ taotleb alljärgneva meditsiiniseadme lisamist haigekassa
meditsiiniseadmete loetellu:
- Esmane varane jalaortoos TN-241
Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele - artriit, artroos, kerge hüppeliigese vigastus
- ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse
meditsiiniseadme rühma § 51. „Esmased varased jalaortoosid“, 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 esmaseid
varaseid jalaortoose 2016. aastal 6 962 isikule 7 253 seadet kogusummas 618 184,16
eurot, millest haigekassa tasus 552 115,16 eurot.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Meditsiiniseadme Esmane varane jalaortoos TN-241 jaemüügihind on xx eurot.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid esmaseid varaseid jalaortoose
hüvitab haigekassa 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme jaemüügihinnast.
Käesoleval ajal hüvitavate meditsiiniseadmete loetelu on kehtestatud Tervise- ja
tööministri määrusega, mis on avaldatud Riigi Teatajas2.
Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud
isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue
kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:
1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.
Esmane varane jalaortoos TN-241
jaemüügihind
meditsiiniseadmete loetelus olevate jalaortoosidega.

on

soodsam

võrreldes

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused –toote maksumuseks patsiendile kujuneb
0,1*xx= xx 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
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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 meditsiiniseadme Esmane varane jalaortoos TN-241 maksumus on soodsam
võrreldes loetellu kuuluvate esmaste varaste jalaortoosidega. Seega uue
meditsiiniseadme loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne,
pigem võib oodata kokkuhoidu, sest laieneb soodsamate jalaortooside valik
kindlustatutele.
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 – ei ole vaja muuta
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 Esmane varane jalaortoos TN-241 on oma omadustelt samaväärne juba
loetelus olevate esmaste varaste jalaortoosidega, seejuures toote maksumus on soodsam
võrreldes loetellu kuuluvate esmaste varaste jalaortoosidega. Seega uue
meditsiiniseadme loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne,
pigem võib oodata kokkuhoidu, sest laieneb soodsamate jalaortooside valik
kindlustatutele.
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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