EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse
hinnang
Taotluse nimetus

Portex® Trahheostoomiatoru fikseerimispael 100/503/200

MSA kood

16158

Aasta

2021

1.

Lühikokkuvõte taotlusest

AB Medical Group Eesti osaühing taotleb tootja Smiths Medical ASD, Inc. Portex®
Trahheostoomiatoru fikseerimispaela 100/503/200 lisamist loetellu. Toode on mõeldud
trahheostoomiatoru fikseerimiseks.
Alates 2021. aastast rahastab haigekassa kaelapaelu trahheostoomiga patsientidele.
Trahheostoomi kaelapaela kasutatakse trahheostoomikanüüli paigal hoidmiseks sügava
puudega lastel ja täiskasvanutel. Ameerika Rindkere Selts (American Thoracic Society)1 toob
välja, et kasutusel on erinevatest materjalidest kaelapaelad (twill tapes, Velcro ties, stainless
steel beaded metal chains), millel on oma plussid ja miinused, kuid tõdeti, et kaelapaela valikul
ei ole määravaks materjal, vaid see, kui korrektselt on kaelapael kinnitatud.
Taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme
rühma „Trahheostoomi kaelapaelad“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata. Lisaks
arvestades meditsiiniseadme sihtotstarvet ja asjaolu, et taotleja ei ole veenvalt tõestanud, et
Portex® Trahheostoomiatoru fikseerimispaela 100/503/200 ja loetelus juba olevate
alternatiivide efektiivsus ja ohutus erineks oluliseks, siis käsitleb haigekassa taotletavaid tooteid
oodatavate ravitulemuste ja võimalike kõrvaltoimete osas võrreldavate alternatiividena.
2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang
2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)
Trahheostoomiatoru fikseerimispael 100/503/200 N1 3 eurot
2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete,
ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega
Taotletava toote hind on samaväärne loetelus2 juba oleva seadme „Trahheostoomi kaelapael
täiskasvanu 507900 N10“ maksumusega.
2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - patsiendi omaosalus on 10% piirhinnast ehk 0,3 €
kaelapaela kohta.
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
Haigekassa statistika andmetel3 kasutas 2021. a I poolaastal kaelapaelu 4 isikut kokku 48
kaelapaela, kulu haigekassa eelarvele 105 eurot. Kasutus on tagasihoidlikum kui logopeedide
hinnangule tuginedes prognoositud (kuni 70 patsienti), kuid tõenäoliselt kasutus järgnevatel
perioodidel kasvab. Kuna taotletava kaelapaela maksumus on võrreldav alternatiividega, siis
täpne prognoos ei ole määrav ning lisakulu hüvitamine kaasa ei tooks.
3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei oma mõju
3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – teadaolevalt ei hüvitata
3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise
tingimuste –
Haigekassa võtab trahheostoomi kaelapaelte eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 30
kaelapaela eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.
Kohaldamise tingimuse muuta pole vaja.
3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed,
arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele
Kaelapaela liigkasutamine ei ole tõenäoline. Väärkasutuse vältimiseks on oluline patsiendi
lähedaste nõustamine tervishoiutöötaja poolt. Ameerika Rindkere Selts (American Thoracic
Society1) juhib tähelepanu, et oluline on kaelapael paraja tugevusega fikseerida, sest liiga
lõdvalt fikseerides võib trahheostoom paigalt nihkuda ja liiga tugevalt fikseerides tekib
nahakahjustuse ja veresoonte obstruktsiooni/ lamatiste oht. Soovitatakse lähtuda nn.
pöidlareeglist, et kaelapaela ja kaela vahele peaks jääb ühe sõrme laius. Samuti on oluline
kaelapaela vahetus määrdumisel, sest kaelapael peab olema puhas ja kuiv.
4. Kokkuvõte
AB Medical Group Eesti osaühing taotleb Portex® Trahheostoomiatoru fikseerimispaela
100/503/200 lisamist loetellu. Toode on mõeldud trahheostoomiatoru fikseerimiseks. Kuna
taotletava kaelapaela maksumus on võrreldav alternatiividega, siis lisakulu hüvitamine kaasa ei
tooks, kuid laieneks toodete valik trahheostoomiga patsientidele.
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