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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Brava alusplaadi lisakinnitusriba 

MSA kood 14452 

Aasta 2020 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

AB Medical Group Eesti OÜ taotleb järgnevate Coloplast A/S toodetud stoomi 

alusplaadi lisakinnituste lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: Brava 

alusplaadi lisakinnitusriba kumer N20. 

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 

12.  Stoomi alusplaadi lisakinnitused“ seejuures hüvitamistingimusi muutmata, 

lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad 

ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate 

seadmetega. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Brava alusplaadi lisakinnitusriba kumer N20 – xxxx eurot, 1 tk – xxxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja 

urostoomiga ning fistuliga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt 

meditsiiniseadme pakendi piirhinnast või piirhinnarühmasisesest piirhinnast.  

Seejuures on stoomi alusplaadi lisakinnituste hüvitamisele kehtestatud järgmine 

tingimus: haigekassa võtab üle stoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise 

kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 

180 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. 

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014. 

Käesolevalt kuulub haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kolm erinevat stoomi 

alusplaadi lisakinnituste pakendit, nende kõikide puhul on 1 tk hind 0,80 eurot. 

Taotletavate Brava alusplaadi lisakinnituste 1 tk hind xxxx seda hinda xxxx. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme pakendi hinnast ehk xxxx*0,1=xxxx eurot. 

Võrreldes loetellu kuuluvate alternatiividega maksab patsient N20 suuruses pakendi 

eest xxxx, poolaastas hüvitatava maksimaalse koguse (180) kohta on omaosaluse xxxx. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud  

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest. 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014
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Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest. 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud  

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest. 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele  

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest. 

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 kasutusstatistika1 kohaselt hüvitati stoomi 

alusplaadi lisakinnitusi 2019. aastal 172 kolostoomiga, 39 ileostoomiga ja 35 

urostoomiga isikule kokku 747 pakendit (29 860 lisakinnitust), mille eest haigekassa 

tasus ca 21 500 eurot. 

Loetellu taotletavate uute Brava lisakinnitusribade hind on xxxx hetkel loetellu 

kuuluvate alternatiivide hinnast. Toote loetellu lisamisega, eeldades kasutusmahu 

püsimist samas suurusjärgus ja turuosa võrdset jaotumist kolme ettevõtte vahel, 

kaasneks ravikindlustuse eelarvele lisakulu ca xxxx aastas. Võttes arvesse, et 2020. 

aastast suurenes hüvitatavate alusplaadi lisakinnituste arv poolaastas 50% võrra, võib 

lisakulu olla ka siin arvutatust mõnevõrra suurem.  

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 liigkasutamine ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Taotletavad stoomi alusplaadi lisakinnitused on oma omadustelt samaväärsed 

haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate 

lisakinnitustega.  
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Brava alusplaadi lisakinnitusribad on alternatiivsetest loetellu kuuluvatest toodetest xxxx 

ja nende loetellu lisamine tooks kaasa xxxx lisakulu. Arvestades, et meditsiiniseadmete 

loetellu kuulub mitu alternatiivset ja soodsama hinnaga lisakinnituste pakendit, ei pea 

haigekassa lisakulu põhjendatuks. Eelnevast tulenevalt on Brava alusplaadi 

lisakinnitusribade meditsiiniseadmete loetellu lisamise eeldus xxxx. 

5. Kasutatud kirjandus 

 
1 https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-

statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika   
2 Taotlused ja neile lisatud materjalid 

https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika
https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika

