EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus
MSA kood
Aasta
1.

Prisma SMART autoCPAP seade
Prisma SMART max autoCPAP seade
16956
16957
2021

Lühikokkuvõte taotlusest

Hansa Medical OÜ taotleb alljärgnevate CPAP seadmete lisamist haigekassa
meditsiiniseadmete loetellu: Prisma SMART autoCPAP seade ning Prisma SMART max
autoCPAP seade, tootja Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG. Seadmete
sihtotsarved meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu andmetel on järgmised:
Prisma SMART autoCPAP seade 1 - WM090TD-tüüpi seadmed on rõhukontrollitud,
mitteinvasiivse, mitte-elutoetava ravi seade unega seotud hingamishäirete raviks maski abil.
Seadmeid kasutatakse 30 kg või rohkem kaaluvatel isikutel. CPAP-režiimi võib kasutada 3aastastel ja vanematel isikutel. Seadet võib kasutada ainult arsti juhiste alusel. (Auto)CPAPrežiim tagab positiivse hingamisteede rõhu obstruktiivse uneapnoe raviks patsientidel, kes
hingavad spontaanselt.
Prisma SMART max autoCPAP seade 2 - Rõhuga juhitavad, mitteinvasiivsed, mitteelushoidvad
seadmed unega seotud hingamishäirete raviks. Mõeldud kasutamiseks isikutel, kes kaaluvad 30
kg või rohkem. (auto)CPAP-režiim pakub positiivset hingamisteede survet unega seotud
hingamishäirete raviks spontaanselt hingavatel patsientidel.
Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika3 andmetel kompenseeriti CPAP seadmeid
2020. aastal 1587 isikule 1587 seadet kogusummas 910 034 eurot, millest haigekassa tasus
813 466 eurot.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind):
16956 Prisma SMART autoCPAP seade – 570,00 eurot
16957 Prisma SMART max autoCPAP seade 577,70 eurot.
2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete,
ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega
2021.a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 53)4 on erinevaid CPAP seadmeid 5.
Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on odavuselt teise võrreldava
meditsiiniseadme ResMed AirSense 10 AutoSet piirhind, milleks on 577,70 eurot. 2020. a ja
2021 I poolaastal oli enim kasutatud CPAP seadmeks vastavalt Philips Respironics
Dreamstation AutoCPAP ning ResMed AirSense 10 AutoSet, mõlemad hinnaga 577,70.
Taotletavad CPAP seadmed on loetelus kehtestatud piirhinnast soodsamad või võrdsed.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsient tasub 10% piirhinnast või piirhinnast madalamast hinnast ehk Prisma SMART
autoCPAP seadme ostul 57 eurot ja Prisma SMART max autoCPAP ostul 57,70 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
Uute CPAP seadmete meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse
eelarvele ei kaasne. Keeruline on prognoosida, milliseks kujuneb piirhinnast soodsama Prisma
SMART autoCPAP seadme turuosa. Kui toode osutub patsientide hulgas populaarseks, võib
mõnevõrra väheneda kulu haigekassale.
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
seadme välja kirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja
liigkasutamine tõenäoline.
4. Kokkuvõte
Hansa Medical OÜ taotleb CPAP seadmete - Prisma SMART autoCPAP seade ja Prisma
SMART max autoCPAP seade - lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Taotletavad tooted on oma
raviomadustelt võrreldavad juba loetelus olevate CPAP seadmetega ning nende maksumused
kehtestatud piirhinnast soodsamad või võrdsed. Seega lisakulu hüvitamine haigekassale kaasa
ei too. Samuti ei tõuse patsiendi omaosalus. Positiivse hüvitamisotsuse korral laieneb uneapnoe
ravis kasutavate toodete valik uue tootja seadmetega.
5. Kasutatud kirjandus
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https://msa.sm.ee/ctrl/et/MeditsiiniSeade/andmed/16956
https://msa.sm.ee/ctrl/et/MeditsiiniSeade/andmed/16957
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Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTcxNWI0YmQtYjQ1Yi00OWRlLWEyN2EtMjg0NWQ3N
DBkM2M3IiwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBiMzkwMzEzYWIxMyIsIm
MiOjh9
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Haigekassa 2021. a meditsiiniseadmete loetelu: https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016
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