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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluste 

nimetused 

VivaChek testribad 

MSA koodid 12818 

Aasta 2019 

1. Lühikokkuvõte taotlustest 

UAB NORAMEDA Eesti filiaal taotleb järgnevate häälfunktsioonita glükomeetri 

testribade lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: VivaChek testribad N50. 

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 3.  

Glükomeetri testribad“ 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) 

Taotletavate VivaChek testribade N50 jaemüügihind on xxxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Haigekassa poolt hüvitatavate glükomeetri testribade täpne loetelu koos 

hüvitamistingimustega on toodud määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete 

loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise 

kohustuse ülevõtmise kord“ 3. paragrahvis1. 

Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika2 järgi kompenseeriti glükomeetri 

testribasid 2018. aastal 47 105 isikule kogusummas 4,7 miljonit eurot, millest 

haigekassa tasus 4,1 miljonit eurot. 

Häälfunktsioonita glükomeetri testribadele rakendub piirhind, mille aluseks on MED 

TRUST Light glükoosi testribad N50 maksumusest (16,90 eurot) arvutatud ühe testriba 

hind 0,3380 eurot.  

VivaChek testribade N50 maksumus on xxxx eurot ehk xxxx kehtivast piirhinnast 

soodsam, kuid xxxx euro võrra kallim soodsaimate loetellu kuuluvate testribade 

(GLUCOSENSE veresuhkru testribad N50) hinnast (s.o 15,00 eurot). VivaChek 

testribade N50 lisamisel EHK meditsiiniseadmete loetellu muutub häälfunktsioonita 

glükomeetri testribadele rakenduv piirhind. Piirhinna aluseks saab sel juhul taotletava 

VivaChek testribad N50 maksumusest (xxxx eurot) arvutatud ühe testriba hind xxxx 

eurot ja glükoosi testribade N50 pakenditele rakendub piirhind xxxx eurot. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Toote VivaChek testribad N50 maksumuseks patsiendile kujuneb xxxx eurot. 

Tabelis 1 on toodud EHK meditsiiniseadmete loetellu kantud häälfunktsioonita 

glükomeetri testribade maksumus patsiendile kehtiva ja uue piirhinna korral. Piirhinna 
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langusel suureneks patsientide omaosalus võrreldes praegusega kuni xxxx euro võrra 

ühe pakendi kohta. Patsiendi poolt tehtavate kulutuste vähendamiseks on oluline 

läbirääkimisel VivaChek testribad N50 levitajaga tagada toote kättesaadavus 

patsientidele ning võimalusel saavutada läbirääkimistel levitajatega hinnalangus juba 

loetellu kantud piirhinda ületavate häälfunktsioonita glükomeetri testribade 

maksumuse osas. 

MS nimi, kogus pakendis 
MH 

(€) 

Kehtiv 

PH (€) 

Uus 

PH (€) 

Maksumus 

patsiendile 

kehtiva 

PHga (€) 

Maksumus 

patsiendile 

uue PHga 

(€) 

OO 

muutus 

(€) 

OO 

muutuse 

% 

Glucocard X – Sensor 50 tk 17,70 16,90 xxxx 2,49 xxxx xxxx xxxx 

Accu-Chek Active 50 tk 18,65 16,90 xxxx 3,44 xxxx xxxx xxxx 

On-Call Plus 50 tk 17,19 16,90 xxxx 1,98 xxxx xxxx xxxx 

MediSmart Sapphire 25 tk 9,55 8,45 xxxx 1,95 xxxx xxxx xxxx 

MediSmart Sapphire 50 tk 18,85 16,90 xxxx 3,64 xxxx xxxx xxxx 

Accu-Chek Performa 50 tk 18,65 16,90 xxxx 3,44 xxxx xxxx xxxx 

CareSens N 50 tk 17,90 16,90 xxxx 2,69 xxxx xxxx xxxx 

iBGStar glükomeetri testribad 50 tk 20,75 16,90 xxxx 5,54 xxxx xxxx xxxx 

BGStar glükomeetri testribad 50 tk 20,75 16,90 xxxx 5,54 xxxx xxxx xxxx 

Mendor Discreet 50 tk 17,90 16,90 xxxx 2,69 xxxx xxxx xxxx 

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N50 17,20 16,90 xxxx 1,99 xxxx xxxx xxxx 

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N25 8,60 8,45 xxxx 1,00 xxxx xxxx xxxx 

Contour Plus® veresuhkru testribad N50 17,90 16,90 xxxx 2,69 xxxx xxxx xxxx 

BeneCheck Premium GLU veresuhkru 

testribad N50 
20,50 16,90 xxxx 5,29 xxxx xxxx xxxx 

Element glükomeetri testribad N50 17,70 16,90 xxxx 2,49 xxxx xxxx xxxx 

Glucolab AC glükomeetri testribad N50 17,70 16,90 xxxx 2,49 xxxx xxxx xxxx 

Beurer GL42 glükomeetri testribad N50 17,70 16,90 xxxx 2,49 xxxx xxxx xxxx 

Beurer GL44/50 glükomeetri testribad 

N50 
17,70 16,90 xxxx 2,49 xxxx xxxx xxxx 

CareSens PRO veresuhkru testribad N50 17,90 16,90 xxxx 2,69 xxxx xxxx xxxx 

CareSens N testiribad, ühekaupa 

fooliumisse pakendatud N50 
17,90 16,90 xxxx 2,69 xxxx xxxx xxxx 

NoCoding 1™ veresuhkru mõõtmise 

testribad N50 
17,20 16,90 xxxx 1,99 xxxx xxxx xxxx 

MED TRUST Light glükoosi testribad 

N50 
16,90 16,90 xxxx 1,69 xxxx xxxx xxxx 

Accu-Chek Instant testribad N50 18,40 16,90 xxxx 3,19 xxxx xxxx xxxx 

Wellion LEONARDO glükomeetri 

testribad N50 
16,90 16,90 xxxx 1,69 xxxx xxxx xxxx 

GLUCOSENSE veresuhkru testribad N50 15,00 15,00 xxxx 1,50 xxxx xxxx xxxx 

Tabel 1. EHK meditsiiniseadmete loetellu kantud häälfunktsioonita glükomeetri testribade 

maksumus patsiendile kehtiva ja uue piirhinna korral. MH – müügihind; PH – piirhind; OO – 

omaosalus. 

 

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 

VivaChek testribad N50 maksumus on soodsam häälfunktsioonita glükomeetri 

testribade kehtivast piirhinnast ja toote lisamisel EHK meditsiiniseadmete loetellu 

alaneks N50 veresuhkru testribade piirhind xxxx euro võrra. Seetõttu võib tõenäoliselt 

oodata kokkuhoidu ravikindlustuse eelarvele soodsamate glükomeetri testribade valiku 

laienemise ning piirhinna alanemise tulemusel. Testribade piirhinna alanemisest 

tulenev sääst ravikindlustuse eelarvele on hinnanguliselt 197 800 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 – 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 VivaChek testribad N50 on oma omadustelt samaväärsed juba loetelus 

olevate glükomeetri testribadega. VivaChek testribad N50 maksumus on xxxx kehtivast 

piirhinnast soodsam ja toote lisamisel EHK meditsiiniseadmete loetellu alaneks 

häälfunktsioonita glükomeetri testribadele rakenduv piirhind xxxx euro võrra. Uute 

testribade meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele 

kaasne, pigem võib oodata eelarve kokkuhoidu soodsamate glükomeetri testribade 

valiku laienemise ning piirhinna alanemise tulemusel. Patsientide omaosaluse 

suurenemise vältimiseks on oluline tagada uute testribade kättesaadavus kindlustatutele 

ja võimalusel saavutada hinnalangus juba loetellu kantud, uuest piirhinnast kallimate 

testribade osas.  

5. Kasutatud kirjandus 

1 Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu § 3: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005#para3 
2Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:  

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

statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika  
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