EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

Insupen

MSA kood

14830
14831
14832

Aasta

2020

1. Lühikokkuvõte taotlustest
Sanofi-aventis Estonia OÜ taotleb meditsiiniseadme pakendite Insupen Original 32G 0,23 mm 4 mm N100, Insupen Original 32G – 0,23 mm 6 mm N100 ja Insupen Original
31G – 0,25 mm 8 mm N100 lisamist loetellu.
Taotletavad insuliininõelad on sisuliselt samaväärsed loetellu kuuluvate analoogsete
Insupen Extreme nõelte pakenditega, muutunud on vaid nõelte tootja. Insupen Original
tooted vahetavad järgmise aasta jooksul välja Insupen Extreme insuliininõelad.
Tuginedes meditsiiniseadmete näidustusele ja asjaolule, et taotlejad soovivad
meditsiiniseadmete lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§
4. Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad“ seejuures hüvitamistingimusi
muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadmete oodatavad
ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate
seadmetega.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Taotletavate insuliininõelte hinnad on toodud tabelis 1.
2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Haigekassa poolt hüvitatavate insuliininõelte täpne loetelu koos hüvitamise
tingimustega on toodud määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja
meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse
ülevõtmise kord“ 4. paragrahvis1.
Seejuures on 4, 6 ja 8 mm pikkustele insuliininõeltele kehtestatud piirhind järgmiselt:
− 4 mm pikkuste insuliininõelte korral on haigekassa poolt tasu maksmise
kohustuse ülevõtmise aluseks insuliininõelte ClickFine 32G × 4 mm N100, lilla
piirhinnast (12,80 eurot) arvutatud ühe insuliininõela hind 0,1280 eurot;
− 6 mm ja 8 mm pikkuste insuliininõelte korral on haigekassa poolt tasu maksmise
kohustuse ülevõtmise aluseks Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6
mm/8 mm N100 piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe insuliininõela hind
0,1200 eurot.
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MSA
kood
14830

Pakendi nimetus
Insupen Original 31G –
0,25 mm 8 mm N100

Insupen Original 32G –
0,23 mm 6 mm N100
Insupen Original 32G 14832
0,23 mm 4 mm N100
14831

Tk
Taotletud
pakendis hind (€)

Tk
hind
(€)

Piirhind
pakendile
(€)

Omaosalus
(€)

Üle
piirhinna
(€)

Üle
piirhinna
(%)

100

xxxx xxxx

12,00

xxxx

xxxx

xxxx

100

xxxx xxxx

12,00

xxxx

xxxx

xxxx

100

xxxx xxxx

12,00

xxxx

xxxx

xxxx

Tabel 1. Taotletavate insuliininõelte pakendite ja 1 tk hinnad, piirhinnad ja omaosalus
patsiendile
Taotletavate insuliininõelte hinna võrdlus piirhinnaga (vt ka tabel 1):
− Pakendi Insupen Original 32G – 0,23 mm 4 mm N100 hind (xxxx eurot) on
xxxx 4 mm pikkuste insuliininõelte piirhinnarühma kuuluvate insuliininõelte
pakendite hinnaga.
− Pakendite Insupen Original 32G – 0,23 mm 6 mm N100 ja Insupen Original
31G – 0,25 mm 8 mm N100 hind ületab neile rakenduvat piirhinda vastavalt
xxxx ja xxxx.
Kõikide taotletavate Insupen Original insuliininõelte hind on xxxx nende Insupen
Extreme insuliininõelte hinnaga, mida uued pakendid asendavad.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi omaosalus loetellu taotletavate insuliininõelte ostmisel on toodud tabelis 1.
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
Taotletavate Insupen Original insuliininõelte hind on xxxx Insupen Extreme
insuliininõelte hinnaga, mida uued pakendid asendavad. 4 mm pikkuste Insupen
Original nõelte pakendi hind on piirhinnast xxxx, 6 ja 8 mm pikkuste nõelte hind xxxx,
kuid tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest lisakulu haigekassa eelarvele ei teki.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu
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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
Taotletavad insuliininõelte pakendid Insupen Original 32G – 0,23 mm 4 mm N100,
Insupen Original 32G – 0,23 mm 6 mm N100 ja Insupen Original 31G – 0,25 mm 8
mm N100 on sisuliselt samaväärsed loetellu kuuluvate analoogsete Insupen Extreme
nõelte pakenditega, muutunud on vaid nõelte tootja. Uute nõelte pakendite hinnad on
xxxx hetkel loetellu kuuluvate pakendite hinnaga. Lisakulu haigekassa eelarvele ei teki.
5. Kasutatud kirjandus
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu § 4:
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014#para4
1

Lk 3 / 3

