EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus Conveen uriinikoguja 25 mm kinnitusribaga
Conveen uriinikoguja 30 mm kinnitusribaga
Conveen uriinikoguja 35 mm kinnitusribaga
Conveen isekleepuv uriinikoguja 30 mm

MSA kood

10696; 10695; 10698; 10699

Aasta

2021

1. Lühikokkuvõte taotlusest ja tõenduspõhisusest
AB Medical Group Eesti OÜ taotleb alljärgnevate Coloplast A/S uriinikogujate lisamist
haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:
•

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 25 mm;

•

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 30 mm;

•

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 35 mm;

•

Conveen isekleepuv uriinikoguja diameetriga 30 mm.

Uriinikogujad (ka tilgakogujad, peenise katted) on meestele uriinilekete korral
kasutamiseks mõeldud välised kateetrid. Neid kasutatakse, kui põis on võimeline uriini
väljutama, kuid esineb probleem selle kontrollimisega, nt uriinipidamatuse, üliaktiivse
põie, dementsuse ja liikumisprobleemide korral. Tilgakoguja näeb välja nagu kondoom,
mis katab peenise pead, kuid selle ots on avatud. Tilgakoguja külge saab kinnitada
uriinikogumiskoti. Väliste kateetrite eelisteks võrreldes sisemiste (kusitisse
sisestatavate) kateetritega on mitteinvasiivsus. Võrreldes püsikateetritega on need
mugavamad ja nendega kaasneb väiksem infektsioonirisk123.
Isekleepuval uriini tilgakogujal on liimikiht tilgakoguja küljes ja seda on lihtne asetada
tänu oma spetsiaalsele aplikaatorile. Kinnitusribaga tilgakogujad koosnevad kahest
osast: tilgakogujast ja kleepribast. Kleepriba üks pool kleebitakse peenise peale ja teine
pool kleepub tilgakoguja külge. Taotletavad tilgakogujad on mõeldud ühekordseks
kasutamiseks kuni 24 tunni jooksul2.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Taotletavate uriinikogujate pakendite hinnad on toodud allolevas tabelis.
Tabel 1. Taotletavate uriinikogujate hinnad.
Pakendi nimetus
Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 25 mm
Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 30 mm
Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 35 mm
Conveen isekleepuv uriinikoguja diameetriga 30 mm

Tk pakendis Hind (€)
1
1,18
1
1,18
1
1,18
1
1,98
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2.2 Võrdlus
Eestis
kasutatavate
alternatiivsete
raviviiside,
meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

sealhulgas

Käesolevalt haigekassa uriinikogujaid ei hüvita. Alates 2022. aastast hakkab haigekassa
hüvitama
uriinikogujaid/peenise
katteid
Sotsiaalkindlustusameti
asemel.
Sotsiaalkindlustusamet hüvitab abivahendite loetelu alusel peenise katteid
soodusmääraga 50% 40 tk kuus. Peenise katete piirhind on 1,20 eurot ja keskmine hind
2019. aasta statistika põhjal oli 1,40 eurot. Taotletavate kinnitusribaga uriinikogujate
hind on nii nimetatud piirhinnast kui ka keskmisest hinnast soodsam, isekleepuva
uriinikoguja hind on aga mõlemast kallim.
Väliste kateetrite alternatiiviks võib teatud juhtudel lugeda vahelduvat
isekateeterdamist, mida viiakse läbi ca 4-6 korda päevas ja kateetri hind jääb olenevalt
selle materjalist vahemikku 0,23 eurot kuni ca 3,50 eurot. Samuti on võimalik
püsikateetri kasutamine, mille ühe nädala maksumus on 0,26-1,40 eurot. Sisemiste
kateetrite puuduseks võib pidada nende invasiivsust ja keerukamat kasutamist,
püsikateetrite puhul on ka suurem urotrakti infektsioonide risk3. Uriinikogujate asemel
võib kasutada ka mähkmeid ja sidemeid, mis on aga uriinikogujatest ebamugavamad,
põhjustades hõõrdumist ja naha matsereerumist.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused
Patsiendi omaosalus on 10% pakendile rakenduvast piirhinnast ja vajadusel lisaks
piirhinda ületav summa.
2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud
Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.
2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud
Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.
2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud
Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.
2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele
Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete 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
Sotsiaalkindlustusamet hüvitas 2019. aastal peenise katteid 67 isikule kokku 7026 tk,
seega kasutas üks isik aastas keskmiselt 105 peenise katet. Peenise katete hüvitamisel
haigekassa poolt jääb nende kasutajate arv ja kasutamise maht tõenäoliselt samaks.
Peenise katete hüvitamisega soodusmääraga 90% kaasneb haigekassa eelarvele lisakulu
ca 8 850 eurot.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele
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Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust.
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest
Käesolevalt hüvitab peenise katteid/uriinikogujaid Sotsiaalkindlustusamet, kuid 2022.
aastast vaid haigekassa.
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste
Võttes arvesse seni hüvitatud kogust, on haigekassa hinnangul põhjendatud hüvitada
240 peenise katet poolaastas. Hüvitamise sihtgrupp tuleb välja töötada koostöös
erialaekspertidega.
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed,
arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi
tulemustele
Peenise katete liigkasutamine ei ole tõenäoline. Väärkasutamise vältimiseks on oluline
korrektse kasutamise õpetamine patsiendile.
4. Kokkuvõte
Taotletakse nii isekleepuva kui ka kinnitusribaga uriinikogujate/peenise katete lisamist
haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hakkab alates 2022. aastast
hüvitama peenise katteid Sotsiaalkindlustusameti asemel. Peenise katted on mõeldud
kasutamiseks meestele, kel esineb probleem uriiniväljutamise kontrollimisega. Peenise
katete hüvitamisega soodusmääraga 90% kaasneb haigekassa eelarvele lisakulu ca 8
850 eurot. Nende hüvitamise tingimus töötatakse välja koostöös erialaspetsialistidega.
5. Kasutatud kirjandus
1

https://www.healthline.com/health/urinary-catheters#types
Taotlus ja sellele lisatud materjalid
3
https://www.healthline.com/health/condom-catheter#_noHeaderPrefixedContent
2
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