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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Jalarihm 

Uriinikoti fiksaator jalale 

MSA kood 10700; 16438 

Aasta 2021 

1. Lühikokkuvõte taotlusest ja tõenduspõhisusest 

AB Medical Group Eesti OÜ taotleb Coloplast A/S toote Jalarihm Conveen 

uriinikottidele lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotletava jalarihmaga 

saab uriinikoti kinnitada jala külge ja peita selle pükste sääre sisse. Pakis on üks lai ja 

üks kitsas rihm, esimene kinnitatakse koti ülaserva ja teine alaserva. Rihm on 

korduvkasutatav. 

Mediq Eesti OÜ taotleb Medeco B.V. toote Uriinikoti fiksaator jalale lisamist 

haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Tegemist on elastse sideme tüüpi fiksaatoriga. 

Kehal kantavad uriinikogumiskotid kinnitatakse vastavate rihmade või elastsest 

materjalist torusideme abil jala külge kas säärele või reiele. Rihmasid saab enamasti 

pesta ja mitu korda kasutada. Rihmad kinnitatakse selleks ette nähtud avade külge koti 

ala- ja ülaservas ning seotakse ümber jala. Rihmade sisepind on tihti kaetud silikooniga 

haarde parandamiseks. Elastsed tugisidemed tõmmatakse jalale ja neist moodustub koti 

hoidmiseks n-ö tasku (kott on kahe sideme kihi vahel), mille alaservas on avaus koti 

väljalaskekraanile1.  

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate kinnitusvahendite hinnad on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 1. Taotletavate kinnitusvahendite hinnad. 

Pakendi nimetus Tk pakendis  Hind (€) 

Jalarihm Conveen uriinikottidele 1 xx 

Uriinikoti fiksaator jalale 1 2,29 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesolevalt haigekassa uriinikottide kinnitusvahendeid ei hüvita. Alates 2022. aastast 

hakkab haigekassa hüvitama kateetreid, peenise katteid, uriinikogumiskotte ja ka 

kottide kinnitusvahendeid Sotsiaalkindlustusameti asemel. Sotsiaalkindlustusamet 

hüvitab hetkel abivahendite loetelu alusel uriinikottide kinnitusvahendeid 

soodusmääraga 50% 2 tk kuus. Kinnitusvahendite piirhind on 3,30 eurot ja keskmine 

hind 2019. aasta statistika põhjal oli 2,80 eurot. Taotletava jalarihma hind on nii 

nimetatud piirhinnast kui ka keskmisest hinnast kallim, uriinikoti fiksaatori hind on aga 

mõlemast soodsam.  

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on 10% pakendile rakenduvast piirhinnast ja vajadusel lisaks 

piirhinda ületav summa.  
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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 uriinikottide riputus- ja kinnitusvahendeid 

141 isikule kokku 353 tk, seega kasutas üks isik aastas keskmiselt 2,5 vahendit. Nende 

seadmete hüvitamisel haigekassa poolt jääb kasutajate arv ja kasutamise maht 

tõenäoliselt samaks. Uriinikottide kinnitusvahendite hüvitamisega soodusmääraga 90% 

kaasneb haigekassa eelarvele lisakulu ca 913 eurot. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele 

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Käesolevalt hüvitab uriinikottide kinnitusvahendeid Sotsiaalkindlustusamet, kuid 2022. 

aastast haigekassa. 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Võttes arvesse seni hüvitatud kogust, on haigekassa hinnangul põhjendatud hüvitada 12 

uriinikoti kinnitusvahendit poolaastas patsientidele, kes kasutavad uriinikogumiskotte. 

Täpne hüvitamise tingimus töötatakse välja koostöös erialaekspertidega. 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele 

Uriinikottide kinnitusvahendite liig- ja väärkasutamine ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Taotletakse uriinikogumiskottide kinnitusvahendite lisamist haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu. Taotletavaid kinnitusvahendeid vajavad patsiendid, kes 

kasutavad kehal kantavaid uriinikotte. Kinnitusvahendi abil kinnitatakse uriinikott 

säärele või reiele ja see võimaldab kateetri või peenise kattega patsiendil ringi liikuda. 
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Haigekassa hakkab alates 2022. aastast hüvitama uriinikottide kinnitusvahendeid 

Sotsiaalkindlustusameti asemel. Kinnitusvahendite hüvitamisega soodusmääraga 90% 

kaasneb haigekassa eelarvele lisakulu ca 913 eurot. 

5. Kasutatud kirjandus 

 
1 https://www.continenceproductadvisor.org/urinecollectionbags  

https://www.continenceproductadvisor.org/urinecollectionbags

