EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

DreamWisp ninamask, AirFit F30 täisnäomask, AirFit F30i
täisnäomask, AirFit N30 ninamask, AirFit N30i ninamask,
Breeze ZEN ninamask
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2020

1.

Lühikokkuvõte taotlusest

Hansa Medical OÜ, Pintmann Group OÜ ja Linus Medical OÜ taotlevad alljärgnevate CPAP
seadme maskide lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: DreamWisp ninamask (tootja
Respironics, Inc), AirFit F30 täisnäomask, AirFit F30i täisnäomask, AirFit N30 ninamask,
AirFit N30i ninamask (ResMed Pty. Ltd) ja Breeze ZEN ninamask (Hsiner Co. Ltd).
Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele (raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne
uneapnoe) ja asjaolule, et taotlejad soovivad meditsiiniseadme lisamist loetellu juba
olemasolevasse meditsiiniseadme rühma § 47 „Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme maskid“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata ja paremust
tõendamata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad
ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate
seadmetega.
Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika1 andmetel kompenseeriti CPAP seadme
maske 2019. aastal Eestis 4638 isikule 4638 maski kogusummas 762 844,55 eurot, millest
haigekassa tasus 663 684,70 eurot.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
DreamWisp ninamask (suurused P, S, M, L ja XL) xxxxx eurot, AirFit F30 täisnäomask
(suurused S ja M) xxxxx eurot, AirFit F30i täisnäomask (suurused väike/väike raam,
väike/standardraam, keskmine/standardraam, lai/standardraam ja keskmine/suur raam) xxxxx
eurot, AirFit N30 ninamask xxxxx eurot, AirFit N30i ninamask (suurused väike ja standard)
xxxxx eurot ja Breeze ZEN ninamask (suurused S, M ja L) xxxxx eurot.
2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete,
ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega
2020. a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 47 lg 2 ja 3)2 on ninamaske 30 ja
täisnäomaske samuti 30. Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on
odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme maksumus, ninamaskide piirhinnarühmas
vastavalt 94,33 eurot ja täisnäomaskide omas 226,70 eurot. 2019. a ja 2020 I kvartalis on enim
kasutatud ninamask „Philips Respironics DreamWear“ maksimaalse jaemüügihinnaga 109
eurot ja reaalse 2020 I kvartali keskmise müügihinnaga 109 eurot ning enim kasutatud
täisnäomask on „Mirage Quattro 25 x 40 x 10“ maksumusega 226,70 eurot, reaalse 2020 I
kvartali keskmise müügihinnaga 226,70 eurot. 2020 I kvartalis on soodsamalt müüdud mitmeid
arvestatava kasutusega ninamaske, mille maksimaalne jaemüügihind on 109 eurot, kuid reaalne
keskmine müügihind 2020 I kvartalis 94,33-94,52 eurot: Mirage Micro 25,5 x 40 x 8, Mirage
FX 21 x 38 x 8,5 ning ResMed AirFit N20 ninamaskid suurustes S, M ja L.

Taotletavad ninamaskid Breeze ZEN ja täisnäomaskid AirFit F30 ja AirFit F30i on vastavad
rühmasisesele piirhinnale. Taotletavad ninamaskid DreamWisp, AirFit N30 ja AirFit N30i
ületavad rühmasisest piirhinda – DreamWisp ninamask xxxxx euro võrra ehk xxx% ning AirFit
N30 ja AirFit N30i ninamaskid xxxxx euro võrra ehk xxx%. Samuti on antud ninamaskid
kallimad mitme ülal loetletud ninamaski reaalsest müügihinnast.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsient tasub 10% piirhinnast (või piirhinnast madalamast hinnast) ning piirhinda ületava osa.
Patsiendi omaosalus on taotletavate nina- ja täisnäomaskide puhul järgmine:
DreamWisp ninamaski ostul: 94,3*0,1+ xxxxx = xxxxx eurot
AirFit N30 ninamaski ostul: 94,3*0,1+ xxxxx = xxxxx eurot
AirFit N30i ninamaski ostul: 94,3*0,1+ xxxxx = xxxxx eurot
Breeze ZEN ninamaski ostul: 94,3*0,1+ xxxxx = xxxxx eurot
AirFit F30 täisnäomaski ostul: 226,7*0,1+ xxxxx = xxxxx eurot
AirFit F30i täisnäomaski ostul: 226,7*0,1+ xxxxx = xxxxx 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
Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest nina- ja täisnäomaskide piirhinnarühmades, uute
maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne,
küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa.
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
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed,
arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele – kui
patsienti on nõustatud maski ja seadme korrektse kasutamise ja hooldamise osas ning
maski väljakirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja liigkasutamine
tõenäoline.

4. Kokkuvõte
Hansa Medical OÜ, Pintmann Group OÜ ja Linus Medical OÜ taotlevad DreamWisp
ninamaski, AirFit F30 täisnäomaski, AirFit F30i täisnäomaski, AirFit N30 ninamaski, AirFit
N30i ninamaski ja Breeze ZEN ninamaski lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Taotletavad
meditsiiniseadmed on oma omadustelt võrreldavad juba loetelus olevate CPAP maskidega.
Taotletavate ninamaskide DreamWisp, AirFit N30 ja AirFit N30i maksumused ületavad
rühmasisest piirhinda ning samuti täna mitmete laia kasutusega ninamaskide reaalset
maksumust. Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest nina- ja täisnäomaskide
piirhinnarühmades, uute maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu
ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote
hinna vaheline summa. Seega on oluline täiendav hinnaläbirääkimine DreamWisp, AirFit N30
ja AirFit N30i seadmete esindajatega patsiendi omaosaluse vähendamiseks.
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