EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
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Aasta
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1.

Lühikokkuvõte taotlusest

Medi Plus Estonia OÜ taotleb tootja J. Mainat S.A. individuaalselt valmistatavate põletuse
kompressioontoodete lisamist meditsiiniseadmete loetellu (vt täpsemalt tabel 1). Toodete
sihtotstarve on MSA andmetel ravi hüpertroofilistele armidele pärast põletust. Tooted sobivad
pehmete kudede traumade järgsete armide raviks, peale nahasiirdamisi ja muid
rekonstruktiivseid operatsioone. Põletushaigete surverõivaid kasutakse armide liigkasvu
ärahoidmiseks ja raviks. Armile püsiva surve avaldamisega muutub armkude pehmemaks ja
heledamaks, väheneb armist tingitud sügelus ja pinge ning toimub armkoe kiirem küpsemine.
Samuti väheneb põletusjärgsete deformatsioonide kirurgilise ravi vajadus.
Haigekassa meditsiiniseadmete statistika andmetel kasutas põletushaigete surverõivaid 2020. a
35 isikut kokku 152 erinevat toodet, kulu haigekassa eelarvele oli 12 610 eurot. 2021. I
poolaastal on tooteid ostnud 20 isikut 96 toodet, haigekassa kulu 8088 eurot. Enim müüdud
tooted on sõrmkindad, särk lühikeste varrukatega, sokk.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) – tabel 1
MSA
kood
15660
15702

Nimi

15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15719
15720
15721
15722
15723
15724
15725

Varrukas
Poolkinnas
Varrukas küünarliigeseni koos sõrmkindaga ja
kompressioonribadega sõrmede vahel
Laste vest(0-14aastat)
Sõrmkinnas
Kaelasurveside
Poolkinnas kompressioonribadega sõrmede vahel
Sõrmik koos kompressioonribadega sõrmede vahel
Kaelasurveside lastele(0-14aastat)
Sukkpüksid lastele- laste püksid koos kahe erineva sukaga
Laste vest(0-14aastat)
Bermuda püksid lastele
Varrukas rindkerekinnitusega lastele
Mask: avatud näoga
Mask: suletud näoga
Naiste vest

15726

Ninasurveside

15727

Näoside avatud otsaesisega

Esialgne
hinnapakkumine (€)
konfidentsiaalne

Uus
hinnapakkumine
(€)
xxx,xx
105,00
xxx,xx
405,00
162,00
xx,xx
123,29
180,12
xx,xx
340,00
360,00
240,00
140,07
138,79
160,09
405,00
taotlus võeti
tagasi
taotlus võeti
tagasi

15728
15729

Näomask lõuaosata
Põlvik kinnise varbaosaga

15730

Reguleeritav lõuaside koos kaelaosaga

15731

Reguleeritav peaside

15732
15733
15734
15735
15737
15738
15739

Rinnaku surveside
Sokk varvastega
Sokk avatud varbaosaga
Bermuda püksid
Sukkpüksid vöökinnitusega- paar
Sukk vöökinnitusega
Sukk labaosata

15740

Sukk köndile koos puusakinnitusega

15741
15742
15743
15744
15745
15746
15760
15761
15788

Sõrmeside / Sõrmeside koos randmekinnitusega
Vest täiskasvanutele
Reguleeritav lõuaside kaela- ja kõrvaosaga
Sõrmkinnas küünarliigeseni lahtiste sõrmeotstega
Poolkinnas küünarliigeseni
Varrukas rindkere kinnitusega
Varrukas käelabaosaga
Surveside
Sukk

taotlus võeti
tagasi
145,00
taotlus võeti
tagasi
taotlus võeti
tagasi
taotlus võeti
tagasi
135,74
86,49
260,00
360,00
290,00
xxx,xx
taotlus võeti
tagasi
taotlus võeti
tagasi
405,00
138,79
162,00
125,68
140,07
130,00
193,37
220,00

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete,
ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega
Võrreldes loetelus olevate põletushaigete surverõivaste maksumusega, on taotletavad toodete
hinnad kas samaväärsed või kallimad. Keskmiselt on toodete maksumus alternatiivsetest
põletuse surverõivaste hindadest keskmiselt 2,57 korda kallim. Seejuures toodete hind on
võrreldav
lümfitursete
raviks
rahastatud
erimõõdus
lamekoes
tekstiilist
kompressioontoodetega, mida õmmeldakse samuti välismaal.
Haigekassa jaoks on oluline, et põletushaigetele oleks kättesaadav võimalikult lai tootevalik
ning et tagatud oleks ka tarnekindlus vältimaks kord juba tekkinud olukorda, kus ainumüüja
lõpetab tegevuse. Seetõttu konsulteeris haigekassa täiendavalt kompressioonravi senise
kogemuse ja vajaduste osas kohalike ekspertidega, kes tõid esile, et kompressioonravi edukuse
eelduseks on kättesaadavus ja kvaliteet. Taotletavate toodetega on Eestis kogemust vähe, kuid
tuginedes üksikutele patsiendikogemustele ja erialastel konverentsidel saadud infole, võib
toodete kvaliteeti pidada heaks. Rahvusvaheliste ettevõtete võimekus tootearenduseks ja
kaasajastamiseks (näit. uute riidematerjalide kasutuselevõtmine) on suurem võrreldes
väiketootmisega. Kuna tegu on tellimusmeditsiiniga, siis on oluline tagada, et patsient saab
sobiva toote ning selle probleemide (sobivus, kvaliteet jms) ilmemise korral oleks tagatud
parandamise ja korrigeerimise logistika. Osadele patsientidele on määravaks omaosaluse
suurus, mis võib mõjutada ravi kättesaadavust. Teisalt veelgi parema kvaliteediga toodetega on
võimalik jällegi haigete ravis paremat tulemust saavutada.

Taotleja analüüsis menetluse käigus veelkord oma tooteid ning pidas asjakohaseks osade
toodete taotlemisest loobuda ning osade toodete hinda langetada. Peale täiendavaid
hinnaläbirääkimisi eristusid kolm toodet hinnalt võrreldes alternatiivsete loetellu lisatavate
varrukate või sukkadega: 15703 Varrukas küünarliigeseni koos sõrmkindaga ja
kompressioonribadega sõrmede vahel, 15660 Varrukas ning 15739 Sukk labaosata. Nende
toodete positiivseks hüvitamise otsuseks on vajalik täiendav hinnalangus. Kahe toote - 15706
Kaelasurveside ning 15709 Kaelasurveside lastele (0-14aastat) rahastamist ei pidanud
haigekassa arvestades toodete olemust, maksumust ning alternatiivide olemasolu (nt
silikoonplaastrid) põhjendatuks.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - patsiendi omaosalus on 10% toote hinnast.
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
Tavaliselt kestab surveravi 1-2 aastat. Toote kasutus on ette nähtud 23 tundi ööpäevas, seega
vajab patsient raviefektiivsuse jaoks vahetustoodet. Haigekassa rahastab patsiendile kuue kuu
jooksul kuni 20 surverõivast1.
Ekstrapoleerides 2021 9 kuu surverõivaste kulu (13 236 €) kogu aastale ning arvestades, et
keskmiselt on taotletavad tooted 2,57 korda kallimad, siis võib toodete rahastusega kaasneda
lisakulu 27 707 €. Tõenäoliselt kõik patsiendid ei hakka kasutama uusi tooteid ning kui
soetatakse tooteid, mille hinnaerinevus on väiksem, on kokkuvõttes lisakulu haigekasse
eelarvele samuti tagasihoidlikum.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei mõjuta
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei hüvitata
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 – ei
muutu.
4. Kokkuvõte
Medi Plus Estonia OÜ taotleb tootja J. Mainat S.A. individuaalselt valmistatavate põletuse
kompressioontoodete lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Põletushaigete surverõivaid
kasutakse armide liigkasvu ärahoidmiseks ja raviks. Tegu on alternatiivsetest loetelus olevatest
toodetest mõnevõrra kallimate toodetega, mille hüvitamine võib kaasa tuua lisakulu aastas
27 707 €. Arvestades lisaks taotletavate toodete hindade võrreldavust lümfitursete ravis
kasutatavate ja haigekassa poolt rahastatavate erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste
kompressioontoodetega ning vajalikkust tagada põletushaigete surverõivaste optimaalne valik

ja kvaliteet saavutamaks maksimaalselt head ravitulemused, võib hüvitamist pidada
põhjendatuks. Kolme toote osas on vajadus jätkata täiendavaid hinnaläbirääkimisi.
5. Kasutatud kirjandus
1

Meditsiiniseadmete loetelu: https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016

