Sotsiaalministri määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja
meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse
ülevõtmise kord” seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Määrusega kehtestatakse ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) § 48 lõike 4 alusel määruse
„Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud
meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (edaspidi meditsiiniseadmete
loetelu) uus terviktekst, arvestades sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määrusega nr 55 „Eesti
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord“, ning
tunnistatakse kehtetuks tervise- ja tööministri 12. detsembri 2018. a määrus nr 57 „Eesti
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme
eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (RT I, 19.12.2018, 5).
1.2. Määruse ettevalmistajad
Määruse ja seletuskirja on koostanud Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravimite ja
meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Kärt Veliste (620 8475; kart.veliste@haigekassa.ee)
ja spetsialist Annika Põder (620 8453; annika.poder@haigekassa.ee). Määruse ja seletuskirja
juriidilise analüüsi on teinud haigekassa juriidilise osakonna peajurist Urve Jelle (620 8432;
urve.jelle@haigekassa.ee) ja peajurist Endla Tempel (620 8433; endla.tempel@haigekassa.ee).
Määruse on menetlenud Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Madis Tõns (626 9138;
madis.tõns@sm.ee) ja Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Alice Sündema (626
9271, alice.sundema@sm.ee).
Määruse on keeletoimetanud Rahandusministeeriumi ühisosakonna dokumendihaldustalituse
keeletoimetaja Virge Tammaru (626 9320; virge.tammaru@fin.ee).
1.3. Märkused
Määrus ei ole seotud teiste menetluses olevate eelnõudega ega Euroopa Liidu õiguse
rakendamisega.
Meditsiiniseadmete loetelus tehtud muudatused on heaks kiidetud haigekassa nõukogu 8.
novembri 2019. a otsusega nr 31, millega tehti sotsiaalministrile ettepanek kehtestada määrus.
Määrus ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
2. Määruse sisu ja võrdlev analüüs
Määrusega kehtestatakse uus meditsiiniseadmete loetelu, tuginedes haigekassa ja
erialaühenduste ettepanekutele, tootjate või nende esindajatega sõlmitud hinnakokkulepetele ning
haigekassa ravikindlustuse hüvitiste eelarve rahalistele võimalustele.
Alljärgnevalt on selgitatud muudatusi, mis on määruses tehtud võrreldes tervise- ja tööministri 12.
detsembri 2018. a määrusega nr 57 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja
meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise
kord“.
Määruse koostamisel on lähtutud järgmistest asjaoludest:
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1) ajakohastatakse meditsiiniseadme rühmade struktuuri. Määruse §-desse 7–12 koondatakse
kõikide stoomide (kolostoom, ileostoom, urostoom) alusplaadid ja nende lisakinnitused,
stoomikotid, stoomihooldusvahendid ja stoomikotivööd, mis kehtivas määruses on §-des 7–37 (v.a
§ 29). Seoses sellega muutuvad ka rühmade nimetused ja ning muutub järgnevate rühmade
numeratsiooni;
2) vastavalt esitatud ettepanekutele muudetakse hüvitamise tingimusi;
3) loetellu lisatakse vastavalt esitatud taotlustele uued meditsiiniseadmed erinevatele
patsiendirühmadele (vt tabel 1);
4) loetelust arvatakse välja meditsiiniseadmed, mille turustamine Eestis on lõppenud või mille
puhul tootja esindaja ei soovinud uut hinnakokkulepet sõlmida (vt tabel 2);
5) loetelus muudetakse meditsiiniseadmete piirhindu tulenevalt hinnaläbirääkimiste tulemustest (vt
tabel 3);
6) loetelus kehtestatakse meditsiiniseadmete uued piirhinnad vastavalt sõlmitud
hinnakokkulepetele ja ravikindlustuse seaduse § 481 lõikes 3 sätestatud nõuetele (vt tabel 4);
7) loetelus täpsustatakse meditsiiniseadmete nimetusi.
Alljärgnevalt on selgitatud muudatusi hüvitamise tingimustes. Neile järgnevad tabelid 1, 2, 3 ja 4.
Määruse § 4 lõigetesse 1, 2, 4 ja 5 lisatakse erineva pikkusega BD™ Pen-nõelte pakendid, mis
sobivad kasutamiseks nii koos erinevate insuliini süstevahenditega kui ka kasvuhormooni
süstevahendiga SurePal Pen, mida jagatakse patsientidele haiglast tasuta. Arvestades, et
haigekassa hüvitab nõelu diabeedi ja Parkinsoni tõve ravis, on võrdse kohtlemise printsiibist
lähtuvalt põhjendatud nõelte hüvitamine ka kasvuhormooni puudulikkuse korral. Lõikesse 7
lisatakse punkt 8, millega laiendatakse võrreldes kehtiva määrusega insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega nõelte hüvitamist kasvuhäirega patsientidele. Hüvitamise tingimus punktis
8 sõnastatakse järgmiselt: kasvuhäirega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite
loetelu kaudu kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.
Muudatus on kooskõlastatud Eesti Lastearstide Seltsiga.
Lõike 7 punktis 4 suurendatakse insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte hüvitatavat
kogust II tüübi diabeediga patsientidel, kes saavad raviks insuliinisüste, 200-lt 550 nõelani
poolaastas, mis võimaldab ravimeid süstida senise ühe korra asemel kolm korda päevas.
Muudatus tuleneb haigekassani jõudnud mitme nimetatud sihtrühma patsiendi pöördumisest limiidi
ebapiisavuse kohta. Samuti on probleemile tähelepanu juhtinud patsiendiühendused. Kirjeldatud
muudatusest tulenevalt suurendatakse limiitide ühtlustamise eesmärgil punktis 3
rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste,
hüvitatavate insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte hulka 500-lt 550 nõelani
kalendripoolaastas. Muudatus on kooskõlastatud Eesti Endokrinoloogia Seltsiga.
Määruse § 6 lõikes 4 muudetakse stoomirõngaste hüvitamise tingimusi, sätestades, et
haigekassa võtab üle samas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise
kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 100
stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Seega lisatakse hüvitamine fistuli
korral ning suurendatakse ka hüvitatavate rõngaste arvu kolostoomi korral kiiritusravi ja
infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks (kehtiva määruse
kohaselt hüvitatakse sellisel juhul kuni 52 stoomirõngast kuue kuu joksul).
Määruse § 7 lõikesse 6 lisatakse stoomi alusplaatide hüvitamine fistuli korral.
Määruse § 8 lõikes 15 muudetakse stoomikottide hüvitamise tingimusi ja suurendatakse
hüvitatavate stoomikottide arvu ühe stoomi või fistuli korral kuni 550-ni ja kahe stoomi või fistuli
korral kuni 920-ni kalendripoolaastas. Kehtiva määruse kohaselt fistuli korral stoomikotte ei
hüvitata ning urostoomi ja ileostoomi korral hüvitatakse stoomikotte kuni 370 tk kalendripoolaastas.
Määruse § 9 lõikes 7 muudetakse kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi pulbrite ja kaitsekreemide,
pastade, stoomiümbrise kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendite, liimieemaldusvahendite
(kehtiva määruse sõnastuses nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastusvahendid) ning lõhna
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neutraliseerivate vahendite hüvitamise tingimusi, rakendades loetletud tootegruppidele
koondlimiiti. Lisatakse hüvitamine fistuli korral. Haigekassa võtab §-s 9 nimetatud
meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom,
ileostoom, urostoom või fistul, kuni 20 meditsiiniseadme müügipakendi eest kalendripoolaastas iga
stoomi või fistuli kohta. Meditsiiniseadme müügipakend, mis sisaldab meditsiiniseadmeid koguses
100, on võrdsustatud kahe pakendiga. Koondlimiidi rakendamisel suureneb patsientide jaoks
paindlikkus vajalike toodete soetamisel.
Määruse § 10 lõikesse 2 lisatakse fistuli korral alkoholivaba stoomipasta hüvitamine samas
ulatatuses kui kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi korral, st kuni kuus pastat kalendripoolaastas
iga stoomi või fistuli kohta. Hüvitatav kogus ei muutu, ka kehtiva määruse kohaselt hüvitatakse
kuni kuus pastat.
Määruse § 11 lõikega 2 suurendatakse hüvitatavate stoomikotivööde arvu 1-lt 2-le ning lisatakse
stoomikotivöö hüvitamine fistuli korral.
Määruse § 12 lõikesse 2 lisatakse fistuli korral alusplaadi lisakinnituste hüvitamine ja
suurendatakse hüvitatavate alusplaadi lisakinnituste arvu 120-lt 180-le.
Määruse § 13 lõikes 2 suurendatakse hüvitatavate urostoomi öiste uriinikogumiskottide arvu 6-lt
18-le.
Stoomitooted kuuluvad kehtivas määruses 32 eri rühma, seejuures on mitu rühma sisult üksteist
dubleerivad (nt eraldi kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi alusplaatide rühmades on samad
tooted), mistõttu on meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamine stoomiga patsientidele tüsilik, sest
arst peab valima pika rühmade loendi seast. Koondades samu tooteid sisaldavad rühmad ning
ühendades 15 rühma kuuluvad erinevad stoomihooldustooted (pastad, kreemid, puhastus- ja
kaitsevahendid, lõhna neutraliseerivad vahendid) ühte rühma „Stoomihooldusvahendid“, jääb
kokku alles kaheksa stoomitoodete rühma. Muudatus lihtsustab arstidel meditsiiniseadme kaartide
väljakirjutamist ning lahendab probleemi, kus arst ei ole patsiendile välja kirjutanud kõiki
stoomihooldusvahendite kaarte. Erinevate stoomihooldusvahendite rühmade ja sellest tulenevalt
ka hüvitamise tingimuste koondamine võimaldab patsientidel paindlikumalt vajalikke tooteid
soetada.
Eesti Onkoloogiaõdede Ühing on Üldkirurgide Seltsi toetusel teinud ettepaneku suurendada
stoomi alusplaadi lisakinnituste hüvitatavat kogust kalendripoolaastas 120-lt 180-le,
stoomikotivööde kogust ühelt kahele ja urostoomi öiste uriinikogumiskottide hüvitatavat kogust
kuuelt 18-ni kalendripoolaastas, et katta patsientide tegelikke vajadusi. Ettepanekut toetab Eesti
Põletikulise Soolehaiguse Selts. Lisaks esitati ettepanek laiendada stoomitoodete hüvitamist
enterokutaanse fistuliga patsientidele. Stoomitoodete kasutamist enterokutaanse fistuli (erinevatel
põhjustel tekkinud soole ja naha vaheline ühenduse, millest väljub nahale soolesisu ja/või mädast
eritist) korral toetab teaduskirjandus. Arvestades sarnase terviseprobleemiga patsientide võrdset
kohtlemist, on hüvitamise laiendamine põhjendatud.
Paragrahvide 6–13 muudatused on kooskõlastatud Eesti Onkoloogiaõdede Ühinguga.
Stoomitoodete hüvitamise laiendamine enterokutaanse fistuliga patsientidele on kooskõlastatud
Üldkirurgide Seltsiga.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub §-s 14 meditsiiniseadme rühma
„Trahheostoomi kaitse“ numeratsioon (kehtivas määruses § 38).
Määruse §-s 15 (kehtiva määruse § 39) suurendatakse trahheostoomi plaastrite hüvitatavat kogust
120-lt 180-le kalendripoolaastas: Haigekassa võtab üle trahheostoomi plaastrite eest tasu
maksmise kohustuse üle kuni 180 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud
isiku kohta, kellel on trahheostoom. Muudatus on kooskõlastatud Eesti Kopsuarstide Seltsiga.
Määruse § 16 (kehtiva määruse § 40) lõike 2 punktis 2 suurendatakse trahheostoomi filtri Pharma
Neo hüvitatavat kogust 420-lt 730-le kalendriaastas ja lisatakse Aqua+TS trahheostoomi niisuti või
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trahheaniisuti HydroTrach MkII trahheostoomi filtri hüvitamine samadel tingimustel. Muudatus on
kooskõlastatud Eesti Kopsuarstide Seltsiga.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub rühmade numeratsioon kehtiva määruse §des 41–43, uus numeratsioon on 17–19.
Määruse § 20 (kehtiva määruse § 44) lõikes 2 suurendatakse aspiratsioonisondide hüvitatavat
kogust 1440-lt 3600-le kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel
ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire
või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine. Muudatusest on teavitatud
Eesti Kopsuarstide Seltsi.
Muudatused määruse §-des 15, 16 ja 20 tulenevad tervishoiuteenuste loetelus olevate
koduraviteenuste (ventilaator- ja hapnikravi ning aspiraatori kodukasutus) kaasajastamise
protsessis ilmnenud ebapiisavatest hüvitatavatest kogustest trahheostoomi plaastrite, filtrite ja
aspiratsioonisondide puhul.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub rühmade numeratsioon kehtiva määruse §des 45–57, uus numeratsioon on 21–33.
Määruse §-s 34 (kehtiva määruse § 58) luuakse tulenevalt uute vahemahutite lisandumisest kaks
piirhinnarühma, mis nimetatakse lõikes 1 „Huulikuga vahemahutid“ ja lõikes 2 „Maskiga
vahemahutid“. Paragrahvi 34 lõikes 3 sätestatakse, et haigekassa võtab kuni 10-aastasele (kaasa
arvatud) kindlustatud isikule bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise
kohustuse üle ühe vahemahuti eest 12 kuu jooksul.
Hüvitamise tingimuse muutmine tuleneb asjaolust, et loetellu lisanduvatel vahemahutitel on kehtiva
määruse hüvitamistingimuste vanusevahemikest erinevad kasutamisvanuse vahemikud. Lisaks
hüvitatakse praegu kuni nelja-aastastele lastele kaks vahemahutit nelja aasta jooksul, aga
enamiku vahemahutite optimaalne kasutusaeg on 12 kuud.
Muudatuse tulemusel tekib patsientidel sõltumata vanusest võimalus valida kõikide vahemahutite
rühma kuuluvate toodete seast sobivaim (huuliku või sobivas suuruses maskiga) seade. Lisaks
suureneb alla nelja-aastastele lastele hüvitatav vahemahutite kogus kahelt seadmelt nelja aasta
jooksul ühe seadmeni aastas. Muudatus on kooskõlastatud Eesti Lastearstide Seltsiga.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub rühmade numeratsioon kehtiva määruse §des 59–62, uus numeratsioon on 35–38.
Määruse § 39 nimetust muudetakse võrreldes kehtiva määrusega (§ 63) ja rühma nimetus
„Insuliinipumba saatja“ asendatakse nimetusega „Pideva glükoosimonitooringu komplekt“, samuti
lisatakse lõige 2 seoses uue meditsiiniseadme (pideva glükoosimonitooringu süsteemi)
lisandumisega loetellu. Lõike 3 (kehtiva määruse lõige 2) sõnastust täiendatakse: haigekassa
võtab üle ühe pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse kahe
kalendriaasta jooksul ühe alla 19-aastase kindlustatud isiku kohta, kes § 36 lõikes 2 sätestatud
tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on
glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on
veresuhkru taseme suur kõikumine.
Muudatusega laiendatakse insuliinipumbast sõltumatu pideva glükoosimonitooringu (continuous
glucose monitoring, CGM) kättesaadavust alla 19-aastastele lastele. Teaduskirjanduse andmetel
on mitmesüsteravi koos CGM-ga efektiivsus võrreldav pideva glükoosimonitooringuga
insuliinipumba kasutamisega. Seega võib CGM olla osadele I-tüübi diabeediga lastele
alternatiiviks kaasaegsele pumpravile või sagedasele veresuhkru sõrme otsast mõõtmisele.
Muudatus on kooskõlastatud Eesti Endokrinoloogia Seltsiga.
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Määruse § 40 lõikes 2 muudetakse hüvitamise tingimust ja sätestatakse, et haigekassa võtab üle
kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe kuni 4-aastase lapse
(kaasa arvatud) kohta, kes kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti. Kehtivas määruses
on rakendamise tingimuseks „kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega
insuliinipumpa“.
Muudatus on tingitud § 39 muudatusest (rühma nimetuse muutus ja täiendava meditsiiniseadme
lisamine loetellu).
Määruse § 41 lõikes 2 muudetakse hüvitamise tingimust ja sätestatakse, et haigekassa võtab üle
kuni 48 glükoosisensori eest tasu maksmise kohustuse kalendriaastas ühe 5–18-aastase lapse
kohta, kes § 39 lõikes 3 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti.
Kehtivas määruses on rakendamise tingimuseks pideva glükoosi monitoorimise võimalusega
insuliinipumba kasutamine.
Muudatus on tingitud §-i 39 muudatusest (rühma nimetuse muutus ja täiendava meditsiiniseadme
lisamine loetellu).
Määruse §-des 42 ja 43 tehakse võrreldes kehtiva määrusega (§-d 66–71) järgmised muudatused.
Kehtiva määruse kuus näidustusepõhist meditsiiniseadme rühma − § 66 (Haavaplaastrid ja
haavasidemed venoossete haavade raviks), § 67 (Haavaplaastrid ja haavasidemed diabeetiliste
haavandite raviks), § 68 (Haavaplaastrid ja haavasidemed lamatishaavandite raviks), § 69
(Haavaplaastrid ja haavasidemed põletushaavade raviks), § 70 (Haavaplaastrid ja haavasidemed
kiiritusjärgsete haavade raviks), § 71 (Haavaplaastrid ja haavasidemed gangrenoosse püodermia
raviks) − asendatakse kahe uue rühmaga § 42 (Mitteantibakteriaalsed haavasidemed) ja § 43
(Antibakteriaalsed haavasidemed).
Rühmade koondamisega muudetakse haavasidemete rühmade loogikat. Kehtivas määruses on
tegemist samu haavasidemeid sisaldavate ehk sisult dubleerivate rühmadega. Uues määruses
kuulub iga haavaside ühte nimetatud kahest rühmast. Kõik praegused piirhinnarühmad, kuhu
kuuluvad hõbedat või polüheksaniidi sisaldavad või mikroorganisme siduvad haavasidemed, on
koondatud rühma § 43 (Antibakteriaalsed haavasidemed). Rühma § 42 (Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed) jäävad kõik ülejäänud haavasidemed oma praegustes piirhinnarühmades.
Piirhinnarühmad ja toodete jaotus neisse jääb samaks, piirhinnarühmade nimedest on vaid
eemaldatud viide haavandi tüübile.
Kehtiva määruse § 66 lõigetes 1–34 kirjeldatud piirhinnarühmad ja neisse kuuluvad haavasidemed
jagunevad §-de 42 ja 43 vahel lõigetesse alljärgnevalt:
Lõike number § 42. Mitteantibakteriaalsed haavasidemed
kehtiva
Uus
Piirhinnarühma nimi
määruse §-s lõike
66
number
1
1
Spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemed
2
2
Silikoonpinnaga vahthaavasidemed
3
3
Plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemed
4
4
Hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemed
5
5
Plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemeted
6
6
Eriotstarbelised vahthaavasidemed
7
7
Eriotstarbelised sakraalpiirkonna haavasidemed
8
8
Õhukesed hüdrokolloidhaavasidemed
9
9
Plaastriga hüdrogeelhaavasidemed
10
10
Biosünteetilised haavasidemed
11
11
Kaltsiumalginaatsidemed
12
12
Hüdrofiibersidemed
13
13
Superabsorbendid
23
14
Silikoonvõrgud

6
24
25
26
27
28
30
Lõike number
kehtiva
määruse §-s
66
14
15

15
Haavakiled
16
Plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemed
17
Paksud hüdrokolloidhaavasidemed
18
Tahked hüdrogeelhaavasidemed
19
Plaastriga hüdrokolloidhaavasidemed
20
Aktiivsütt sisaldavad haavasidemed
21
Kombineeritud omadustega haavasidemed
§ 43. Antibakteriaalsed haavasidemed
Lõike
Piirhinnarühma nimi
number

16
17
18
19
20
21
22
29
31
32
33
34

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2

Hõbedat sisaldavad või mikroorganisme siduvad vahthaavasidemed
Plaastriga hõbedat sisaldavad või mikroorganisme siduvad
vahthaavasidemed
Eriotstarbelised hõbedat sisaldavad vahthaavasidemed
Plaastriga eriotstarbelised hõbedat sisaldavad vahthaavasidemed
Hõbedat sisaldavad alginaathaavasidemed
Hõbedat sisaldavad eriomadustega haavasidemed
Hõbedat sisaldavad hüdrofiiber haavasidemed
Hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavad haavasidemed
Polüheksaniidiga immutatud haavasidemed
Hõbedat ja polümeerkiudu sisaldavad haavasidemed
Mikroorganisme siduvad absorbeerivad haavasidemed
Mikroorganisme siduvad kirurgilised haavaplaastrid
Mikroorganisme siduvad geelsidemed
Mikroorganisme siduvad haavatampoonid, -kompressid ja -tupsud

Tulenevalt uut tüüpi haavasidemete lisandumisest loetellu lisatakse § 42 lõikega 21 loetellu uus
haavasidemete piirhinnarühm „Kombineeritud omadustega haavasidemed“.
Määruse § 43 lõikes 10 (kehtiva määruse § 66 lõige 29) muudetakse piirhinnarühma nimes sõna
„salvsidemed“ sõnaks „haavasidemed“, tulenevalt Atrauman Ag salvsidemete piirhinnarühmast
väljaarvamisest.
Haavasidemete rühmade koondamisega muudetakse ja koondatakse ka hüvitamise tingimusi.
Hüvitamise tingimused koondatakse vastavalt haavade arvule kolmekaupa (1–3, 4–6, 7–9 ja 10–
12 haava). Hüvitatav kogus vastab vahemiku suurimale haavade arvule, mis annab patsientidele
raviprotsessis suurema paindlikkuse, võimaldades suurema haavaeritise korral vahetada
haavasidemeid senisest sagedamini. Samuti on hüvitatava koguse määramisel arvesse võetud
enim kasutatava suurusega (N5 ja N10) pakendeid, millest tulenevalt on hüvitatava koguse
viimane number kas 5 või 0. Muudatuse tingib asjaolu, et kõik tootjad ei ole valmis oma
tootepakendeid avama ja haavasidemeid üksikuna müüma. Uued limiidid aitavad vältida olukorda,
kus patsient peab haigekassa poolt limiidiga kompenseerimata, kuid pakendis sisalduvad
haavasidemed täishinnaga lisaks ostma.
Mitteantibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise perioodi pikkuseks jääb sarnaselt senisega
kuus kuud, kuid antibakteriaalsete haavasidemete kaardi kehtivusaeg lüheneb vastavalt
ekspertide ettepanekule ühe kuuni, vältimaks nende otstarbetult pikaaegset kasutamist.
Muudatuste eesmärk on hõlbustada sobiva haavasideme valikut ja soodustada nende otstarbekat
kasutust.
Lisaks on erialaeksperdid juhtinud tähelepanu katmata vajadusega patsiendigruppidele: erinevad
harvaesinevad atüüpilised haavandid, operatsioonijärgselt tüsistunud haavad, laguneva kasvajaga
ja lümfödeemist tingitud haavandiga patsiendid, kellele on samuti haavasidemete hüvitamine
põhjendatud.
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Võttes arvesse rühmade liitmist, hüvitamise tingimuste koondamist ja sihtrühma laiendamist,
muudetakse hüvitamise tingimusi.
Määruse § 42 lõigetes 22 ja 23 sätestatakse mitteantibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise
tingimused. Lõike 22 kohaselt võtab haigekassa üle kindlustatud isikule venoossete, diabeetiliste,
atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade,
kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike mitteantibakteriaalsete
haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:
1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme eest;
2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;
3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;
4) 10–12 haava või haavandi või põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral
sõltumata haavandite arvust kuni 320 haavasideme eest.
Lõike 23 kohaselt hüvitab haigekassa §-s 42 sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite
korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite
konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and
challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92).
Paragrahv 42 lõike 22 punkti 4 tingimusega antakse atüüpiliste haavanditega patsientidele
mitteantibakteriaalsete haavasidemete väljakirjutamisel võimalus valida vajaduse korral,
olenemata haavandite tegelikust arvust, suurimale haavade arvule vastav hüvitamise tingimus.
Erisuse loomine tuleneb ekspertide hinnangust, mille järgi on teatud atüüpiliste haavandite, nt
gangrenoosse püodermia ja supuratiivse hidradeniidi korral haavasidemete vajadus tavapärasest
suurem.
Määruse § 43 lõigetes 15 ja 16 sätestatakse antibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise
tingimused. Lõike 15 kohaselt võtab haigekassa üle kindlustatud isikule venoossete, diabeetiliste,
atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade,
kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike antibakteriaalsete
haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse ühe kuu jooksul järgmises ulatuses:
1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 25 haavasideme eest;
2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 50 haavasideme eest;
3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 75 haavasideme eest;
4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 100 haavasideme eest.
Lõike 16 kohaselt hüvitab haigekassa §-s 43 sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite
korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite
konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and
challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92.)
Määruse § 42 lõikesse 23 ja § 43 lõikesse 16 lisatakse ülaltoodud viide atüüpiliste haavandite
konsensusdokumendile, et kõikidele tervishoiutöötajatele oleks üheselt mõistetav, keda peetakse
silmas atüüpiliste haavanditega patsientide all.
Määruse §-ga 44 tehakse võrreldes kehtiva määrusega (§ 72) Epidermolysis bullosa raviks
mõeldud haavasidemete rühmas alljärgnevad muudatused.
Rühma nimi „Haavaplaastrid ja haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks“ asendatakse nimega
„Haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks“.
Tulenevalt rühma nime muutusest jäetakse lõikest 3 (varasem lõige 2) välja sõna „haavaplaastrid“.
Hüvitatavate haavasidemete arv ei muutu.
Muudatustega ühtlustatakse Epidermolysis bullosa haavasidemete rühma nime ja hüvitamise
tingimuse sõnastus §-de 42 ja 43 rühmade nimetuste ja hüvitamise tingimuste sõnastustega.

8
Määruse § 44 lõikest 1 eemaldatakse üksikud haavasideme pakendid ning asendatakse viitega
§ 42 lõigetele 1–21 ja § 43 lõigetele 1–14.
Muudatusega laieneb Epidermolysis bullosaga patsientidele hüvitatavate haavasidemete valik –
neil tekib võimalus osta Epidermolysis bullosa rühma haavasidemete kaardiga kõiki
meditsiiniseadmete loetelu §-desse 42 ja 43 kuuluvaid haavasidemeid.
Lõikes 2 sätestatakse, et haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär haavasidemete
hüvitamisel Epidermolysis bullosa raviks on 90%.
Määruse §-i 45 lisatakse uus rühm „Liimieemaldusvahendid Epidermolysis bullosaga
patsientidele“.
Lõikesse 1 lisatakse meditsiiniseadme pakendid, mida hüvitatakse stoomipatsientidele määruse
§ 9 lõike 5 alusel.
Lõikes 2 kehtestatakse Epidermolysis bullosaga patsientidele liimieemaldusvahendite hüvitamise
tingimus, mille kohaselt võtab haigekassa Epidermolysis bullosaga kindlustatud isikule
kleepäärega haavasidemete eemaldamiseks vajalike liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise
kohustuse üle kuni 400 puhastuspadjakese või 400 salvräti või kaheksa sprei eest kalendriaastas.
Muudatused §-des 42–45 on kooskõlastatud Eesti Haavaravi Liidu, Eesti Naha- ja Suguhaiguste
Arstide Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Õdede Liiduga (sh nii pereõed, terviseõed kui ka
haavaraviõed).
Määruse § 46 (kehtiva määruse § 73) lõikesse 2 lisatakse täpsustav sõna „maksimaalselt“.
Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise
kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga
positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, maksimaalselt üks kord viie aasta jooksul lõikes 2
sätestatud tingimustel. Lõike 2 punkti 3 lisatakse uus tingimus, mille kohaselt hüvitatakse punktides
1 ja 2 sätestatud isikutele uus automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade juhul, kui see on
välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle
olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat
kasutusaastat.
Täpsustuste lisamise eesmärk on tagada seadmete optimaalne kasutus ning ravikindlustuse
rahaliste vahendite mõistlik investeerimine. Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme
keskmine kasutusaeg on tavapäraselt vähemalt viis aastat, kuid enamasti kestavad seadmed ka
kauem. Muudatusest on teavitatud Eesti Unemeditsiini Seltsi ja Eesti Kopsuarstide Seltsi.
Määruse § 47 (kehtiva määruse § 74) lõikes 4 olev viide määruse § 73 lõikele 2 asendatakse
viitega määruse § 46 lõike 2 punktidele 1 ja 2, sest määruse numeratsioon on muutunud ja § 46
lõikesse 2 on lisatud punkt 3, mis ei ole maskide hüvitamisel asjakohane.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub rühma „Kompressioontooted lümfitursete
raviks“ § 48 (kehtivas määruses § 75) numeratsioon.
Määruse § 49 lõikes 5 (kehtiva määruse § 76 lg 5) muudetakse venoosse puudulikkuse ja
haavandite raviks kasutatavate kompressioontoodete hüvitamise eeltingimusi ning sätestatakse,
et krooniline venoosne puudulikkus (CEAP klassifikatsiooni järgi C4–C6 klass) on diagnoositud
vastavalt ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning
ravi, 2019“ soovitustele ning ravidokumentatsioonis on objektiivset leidu kirjeldatud ja CEAP
klassifikatsiooni C-komponendi valikut põhjendatud. Kehtiva määruse eeltingimus on
diagnoosimine ultraheliuuringuga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7942) mõlema alajäseme
veenidest regiooni täpsusega.
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Tuginedes 2019. a kinnitatud ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse
diagnoosimine ning ravi“ soovitustele on põhjendatud Doppler ultraheliuuringu nõude asendamine
veenihaiguse kliinilise pildi hindamisega ehk CEAP klassifikatsiooni C-komponendi hindamise ja
dokumenteerimise nõudega. Muudatus hoiab ära tarbetud lisakuluga ultraheliuuringud ja parandab
kompressioonravi kättesaadavust patsientidele. Muudatus on kooskõlastatud ravijuhendi „Jala
veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi, 2019“ töörühma
liikmetega.
Tulenevalt määruse numeratsiooni muutusest muutub §-de 50–53 (kehtivas määruses §-d 77–80)
numeratsioon.
Loetellu lisatakse vastavalt esitatud taotlustele ja tootjate esindajatega sõlmitud
hinnakokkulepetele 117 uut meditsiiniseadet ning ja kehtestatakse nende piirhinnad. Uute
meditsiiniseadmete nimekiri koos rühma, piirhinnarühma ja piirhinnaga on toodud tabelis 1.
Tabel 1
Piirhinnarühm
(lõike
number)
1
1

Piirhind (€)
16,00
12,00

1

12,00

1

14,20

2

12,80

2

13,95

3

12,00

4

12,00

4

12,87

5

12,00

5

12,87

1

3,10

§ 5. Lantsetid

1

5,90

§ 5. Lantsetid

1

13,60

§ 8. Stoomikotid

3

68,00

8001306

Pikdare Digitest lantsetid 30G
N200
SenSura® kolostoomikott
üheosaline, kinnine, aknaga,
10–76 mm maxi N30
StomOdor sprei 210 ml

§ 9. Stoomihooldusvahendid

6

12,10

8001297

StomOdor tilgad 35 ml

§ 9. Stoomihooldusvahendid

6

12,10

Kood
8009655
8004965

Nimetus, kogus
müügipakendis
VivaChek testribad N50
Omnican® fine 31G 0,25 x 4
mm N100

8009083

Insupen Extreme 32G – 0,23
mm 4 mm N100

8008941

BD™ Pen-nõel 4 mm N100

8002470

Insuliininõelad ClickFine® 31G
x 5 mm N100, kollane

8009145

BD™ Pen-nõel 5 mm N100

8003770

Omnican® fine 31G 0,25 x 6
mm N100

8006674

Omnican® fine 31G 0,25 x 8
mm N100

8005947

BD™ Pen-nõel 8 mm N100

8009681

Omnican® fine 29G 0,33 x 12
mm N100

8002034

BD™ Pen-nõel 12,7 mm N100

8007878

CareSens™ lantsetid 30G
N50
VivaChek lantsetid 28G N100

8001531
8002344
8002447

Meditsiiniseadme rühm (§ ja
nimi)
§ 3. Glükomeetri testribad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega
nõelad
§ 5. Lantsetid

10
8007999

8009697

METALLINE haavapadi
dreenidele N50
METALLINE haavapadi
trahheostoomile N50
Trahheaniisuti HydroTrach
MkII
Aqua+TS trahheostoomi niisuti
N30
Provox nahapuhastuslapid
N50
Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH16/53 cm
N75
Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH14/53 cm
N75
Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH12/53 cm
N75
Unomedical Mülly Vacutip
aspiratsioonisond CH10/53 cm
N75
Medi Manumed randme
tugiside
BORT ManuBasic®
randmeortoos
Push ORTHO pöidla
põhiliigese tugiside
Push MED randme tugiside
tugiliistuga
Push MED randme tugiside

8009823

Push Care randme tugiside

8004515

BORT select Manuzip® volar
randmetugi
Medi õlavarreortoos Humeral

8008015
8006867
8003880
8008366
8006573
8007656
8002796
8001826
8008538
8003204
8004906
8007519

8007859
8005527
8006309
8006430
8002148
8006258

BORT OmoTex Traction õlaja käsivarre ortoos, art.
120800
Push MED õlaliigese tugiside
PLUS
Push MED epikondüliidi
tugiside
Medi põlveortoos protect. Co

8002815

Medi põlveortoos Genumedi
pro
BORT Immob Splint põlvetugi
laste
BORT Stabilo® põlvetugi

8005462

BORT Stabilo® põlvetugi laste

8008987

BORT Immob Splint põlvetugi

8009120

BORT põlvetugi, art 114150

8002548

Push Care põlveliigese
tugiside

8002113

§ 15. Trahheostoomi
plaastrid
§ 15. Trahheostoomi
plaastrid
§ 16. Trahheostoomi filtrid

1

16,35

1

16,35

1

1,50

§ 16. Trahheostoomi filtrid

1

31,50

§ 17. Trahheostoomi
nahapuhastusplaastrid
§ 20. Aspiratsioonisondid

1

27,06

1

22,50

§ 20. Aspiratsioonisondid

1

22,50

§ 20. Aspiratsioonisondid

1

22,50

§ 20. Aspiratsioonisondid

1

22,50

§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 22. Esmased varased
randme-kämblaortoosid
§ 23. Esmased varased õlaja küünarliigese ortoosid
§ 23. Esmased varased õlaja küünarliigese ortoosid

1

53,14

1

27,00

1

36,00

1

38,00

1

44,00

1

25,00

1

36,00

1

115,00

1

60,00

§ 23. Esmased varased õlaja küünarliigese ortoosid
§ 23. Esmased varased õlaja küünarliigese ortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid

1

56,00

1

28,00

1

190,00

1

135,00

1

40,00

1

69,00

1

69,00

1

40,00

1

40,00

1

55,00
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8003701

Push MED patella tugiside

8008308

Push MED põlveliigese
tugiside
Medi labajala,
hüppeliigeseortoos protect.
CAT Walker
Medi hüppeliigesetugi
Levamed stabili-tri
Medi hüppeliigesetugi
Levamed active
Push Care hüppeliigese
tugiside
Push MED hüppeliigese
tugiside AEQUI FLEX
Push MED hüppeliigese
tugiside
Push ORTHO hüppeliigese
tugiside AEQUI
Push ORTHO hüppeliigese
tugiside AEQUI JUNIOR
Spinova Osteo®
lülisambaortoos

8003746
8008581
8009152
8003145
8004297
8007279
8007912
8009688
8008831

§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 24. Esmased varased
põlveortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid

1

24,00

1

79,00

1

150,00

§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 25. Esmased varased
jalaortoosid
§ 26. Esmased varased
selja- ja nimmepiirkonna
ortoosid
§ 26. Esmased varased
selja- ja nimmepiirkonna
ortoosid
§ 26. Esmased varased
selja- ja nimmepiirkonna
ortoosid
§ 27. Esmased varased
kaelaortoosid
§ 34. Vahemahutid

1

131,00

1

63,00

1

39,00

1

71,00

1

71,00

1

65,00

1

55,00

1

312,00

1

60,00

1

72,00

1

43,00

1

16,78

8001527

BORT StabiloBasic seljatugi
padjaga

8008797

Push Care selja tugiside

8008785

Push MED kaela tugiside

8009616

Inhaler® kambriga vahemahuti
– vanus üle 6 a, huulikuga

8006543

OptiChamber Diamond
vahemahuti huulikuga
Inhaler® kambriga vahemahuti
– vanus 9 k–6 a, maskiga

§ 34. Vahemahutid

1

20,00

§ 34. Vahemahutid

2

20,50

8007139

Inhaler® kambriga vahemahuti
– vanus 0–9 kuud, maskiga

§ 34. Vahemahutid

2

20,50

8002388

OptiChamber Diamond
vahemahuti suure maskiga
OptiChamber Diamond
vahemahuti keskmise maskiga
OptiChamber Diamond
vahemahuti väikese maskiga
Guardian™ Connect pideva
glükoosimonitooringu
süsteem, MMT-7820
Suprasorb® P PU
vahtplaaster mittekleepuv 15 x
15 cm N5
Suprasorb® P PU
vahtplaaster mittekleepuv 10 x
10 cm N10
Suprasorb H hüdrokolloid
haavaside 20 x 20 cm N5
Suprasorb H hüdrokolloid
haavaside 15 x 15 cm N5

§ 34. Vahemahutid

2

30,00

§ 34. Vahemahutid

2

30,00

§ 34. Vahemahutid

2

30,00

§ 39. Pideva
glükoosimonitooringu
komplekt
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

2

595,00

1

25,10

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

1

22,30

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

8

28,05

8

18,25

8001817

8002676
8003070
8003169
8004116
8008712
8006191
8003287

12
8003805
8009530
8004750
8001477
8008376
8001387
8002844
8006955
8009024
8009049
8008786
8002196
8009281
8003527
8001870
8002566
8005342
8009796
8005833
8005698
8005353
8007858
8006155
8006150
8008765

Suprasorb H hüdrokolloid
haavaside 10 x 10 cm N10
Suprasorb® X haavaside 9 x 9
cm N5
Suprasorb® X haavaside 5 x 5
cm N5
Suprasorb® A
kaltsiumalginaat ribahaavaside 30 x 2 cm/2 g N5
Suprasorb® A
kaltsiumalginaatside 10 x 20
cm N10
Suprasorb® A
kaltsiumalginaatside 10 x 10
cm N10
Suprasorb® A
kaltsiumalginaatside 5 x 5 cm
N10
Suprasorb® P PU
vahtplaaster kleepuv 15 x 15
cm N5
Suprasorb® P PU
vahtplaaster kleepuv 10 x 10
cm N10
Suprasorb® P PU
vahtplaaster kleepuv 7,5 x 7,5
cm N10
PolyMem WIC haavatäitepadi
20 x 20 cm N5
PolyMem WIC haavatäitepadi
8 x 30 cm N12
PolyMem WIC haavatäitepadi
8 x 8 cm N10
PolyMem MAX haavapadi
mittekleepuv 20 x 20 cm N5
PolyMem MAX haavapadi
mittekleepuv 11 x 11 cm N10
PolyMem MAX haavapadi
mittekleepuv 7,6 x 7,6 cm N10

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

8

16,20

10

32,50

10

16,80

11

18,00

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

11

48,00

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

11

22,00

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

11

8,20

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

16

26,45

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

16

23,50

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

16

13,20

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1

21

101,63

21

172,80

21

38,40

21

101,70

21

56,69

21

25,41

PolyMem haavapadi
mittekleepuv 10 x 32 cm N12
PolyMem haavapadi
mittekleepuv 17 x 19 cm N15
PolyMem haavapadi
mittekleepuv 13 x 13 cm N15
PolyMem haavapadi
mittekleepuv 10 x 10 cm N15
PolyMem haavapadi
mittekleepuv 8 x 8 cm N15
PolyMem haavapadi
mittekleepuv 4,7 x 4,7 cm N20
Suprasorb® A + Ag
kaltsiumalginaatside
hõbedaga riba 30 x 2 cm N5
Suprasorb® A + Ag
kaltsiumalginaatside
hõbedaga 10 x 20 cm N5
Suprasorb® A + Ag
kaltsiumalginaatside
hõbedaga 10 x 10 cm N10

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed1
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

21

167,47

21

145,44

21

72,66

21

49,32

21

34,45

21

26,51

5

33,85

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

5

44,80

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

5

45,10

13
8004212
8001009
8009284
8005218
8003433
8008495
8005951
8007022

Suprasorb® A + Ag
kaltsiumalginaatside
hõbedaga 5 x 5 cm N10
Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja
hõbedaga haavaside 10 x 20
cm N10
Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja
hõbedaga haavaside 10 x 10
cm N10
Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja
hõbedaga tampoon 10 x 10
cm N10
Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja
hõbedaga tampoon 6,5 x 10
cm N10
Suprasorb® X + PHMB
haavapadi 9 x 9 cm N5
Suprasorb® X + PHMB
haavapadi 5 x 5 cm N5
DreamStation GO AutoCPAP

8002157

Ninasõõrmemask DreamWear
Gel (suurus S, M ja L)

8005618

Täisnäomask DreamWear
(suurus S, M, MW või L)

8009891

Jobst® Elvarex® erimõõdus
lamekoes tekstiilist
meditsiiniline täispikk
kompressioonvarrukas koos
käelaba osaga (AG1) CCL2
Jobst® Elvarex® erimõõdus
lamekoes tekstiilist
meditsiiniline täispikk
kompressioonvarrukas koos
käelaba osaga (AG1) CCL1
Jobst® Elvarex® erimõõdus
lamekoes tekstiilist
meditsiiniline poolpikk
kompressioonvarrukas koos
käelaba osaga (AE) CCL2
Jobst® Elvarex® erimõõdus
lamekoes tekstiilist
meditsiiniline poolpikk
kompressioonvarrukas koos
käelaba osaga (AE) CCL1
VenoTrain® impuls
meditsiinilised
kompressioonravipõlvikud
(AD) CCL3 2 tk
VenoTrain® impuls
meditsiinilised
kompressioonravipõlvikud
(AD) CCL2 2 tk
Suva meditsiinilised
survepõlvikud CCL2 2 tk

8004169

8006574

8005955

8007580

8008554

8009996

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

5

12,90

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

6

95,70

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

6

47,80

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

6

41,40

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2

6

31,10

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed2
§ 46. Automaatse
rõhuregulatsiooniga
positiivrõhu seade
§ 47. Automaatse
rõhuregulatsiooniga ja
fikseeritava rõhuga
positiivrõhu seadme maskid
§ 47. Automaatse
rõhuregulatsiooniga ja
fikseeritava rõhuga
positiivrõhu seadme maskid
§ 48. Kompressioontooted
lümfitursete raviks

9

33,00

9

17,30

1

635,00

1

108,00

3

237,62

9

290,00

§ 48. Kompressioontooted
lümfitursete raviks

9

290,00

§ 48. Kompressioontooted
lümfitursete raviks

9

250,00

§ 48. Kompressioontooted
lümfitursete raviks

9

250,00

§ 49. Kompressioontooted
venoosse puudulikkuse ja
haavandite raviks

1

60,00

§ 49. Kompressioontooted
venoosse puudulikkuse ja
haavandite raviks

1

60,00

§ 49. Kompressioontooted
venoosse puudulikkuse ja
haavandite raviks

1

15,30

14
8009057

VenoTrain® impuls
§ 49. Kompressioontooted
2
102,00
meditsiinilised
venoosse puudulikkuse ja
kompressioonravisukad (AG)
haavandite raviks
CCL2 2 tk
8005297 VenoTrain® impuls
§ 49. Kompressioontooted
2
102,00
meditsiinilised
venoosse puudulikkuse ja
kompressioonravisukad (AG)
haavandite raviks
CCL3 2 tk
8005346 VenoTrain® impuls
§ 49. Kompressioontooted
3
226,00
meditsiinilised
venoosse puudulikkuse ja
kompressioonravi sukkpüksid
haavandite raviks
(AT, ATH) CCL3
8004076 VenoTrain® impuls
§ 49. Kompressioontooted
3
226,00
meditsiinilised
venoosse puudulikkuse ja
kompressioonravi sukkpüksid
haavandite raviks
(AT, ATH) CCL2
1§-i 42 lisanduvad mitteantibakteriaalsed haavasidemed lisanduvad samal ajal ka § 44 (Haavasidemed
Epidermolysis bullosa raviks) analoogsetesse piirhinnarühmadesse.
2§-i 43 lisanduvad antibakteriaalsed haavasidemed lisanduvad samal ajal ka § 44 (Haavasidemed
Epidermolysis bullosa raviks) analoogsetesse piirhinnarühmadesse.

Loetellu lisatavad meditsiiniseadmed on kasutamisomadustelt samaväärsed ning hinnalt
võrreldavad juba loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. Muudatusega laiendatakse
haigekassa poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete valikut ja parandatakse kättesaadavust
järgmistele patsiendigruppidele: diabeetikud, astmaatikud, stoomiga, uneapnoega, lümfitursetega
või venoosse puudulikkusega, haavade või haavandiga patsientid, samuti trauma- või
operatsioonijärgselt ortopeedilisi tooteid vajavad patsientid.
Võrreldes kehtiva määrusega arvatakse loetelust välja 78 meditsiiniseadet. Nende
meditsiiniseadmete loetelu koos kehtiva määruse rühma, piirhinnarühma ja piirhinnaga on esitatud
tabelis 2.
Tabel 2
Kood
7006216
7002942
7005035
7004359
7005710
7005721
7005732
7005204
7006700
8007052
8007762
8009257

Meditsiiniseadme rühm (§ ja nimi)
§ 3. Glükomeetri testribad

Piirhinnarühm
(lõike
number)
1

Piirhind
(€)
8,60

§ 3. Glükomeetri testribad

1

9,55

§ 3. Glükomeetri testribad

1

17,90

iBGStar glükomeetri
testribad 50 tk
MicroFine 0,23x4mm –
32G N100
MicroFine 0,25x5mm –
31G N100
MicroFine 0,25 x 8 mm –
31G N100

§ 3. Glükomeetri testribad

1

20,75

§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega nõelad
§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega nõelad

1

14,20

2

13,95

4

12,87

MicroFine 0,33 x 12,7
mm – 29G N100
Mendor Discreet
lantsetid N100
Valore alusplaat lame
45/13–45 N5
Valore alusplaat lame
70/13–70 N5
Valore alusplaat lame
60/13–60 N5

§ 4. Insuliini süstevahendi
ühekordse kasutusega nõelad
§ 5. Lantsetid

5

12,87

1

6,62

§-d 7, 17, 27 (kolo-, ileo- ja
urostoomi alusplaadid)
§-d 7, 17, 27 (kolo-, ileo- ja
urostoomi alusplaadid)
§-d 7, 17, 27 (kolo-, ileo- ja
urostoomi alusplaadid)

1

16,00

1

16,00

1

16,00

Nimetus, kogus
müügipakendis
MediSmart Ruby
glükomeetri testriba N25
MediSmart Sapphire
25tk
Mendor Discreet 50 tk

15
8005900

Valore kolostoomikott
alusplaadile Ø 70 mm
N30
Valore kolostoomikott
alusplaadile Ø 45 mm
N30
Valore kolostoomikott
alusplaadile Ø 60 mm
N30
Valore kolostoomikott
üheosaline Ø 13–70 mm
N30
Valore urostoomi kott
alusplaadile Ø 60 mm
N10
Valore urostoomi kott
alusplaadile Ø 45 mm
N10
Valore urostoomikott
üheosaline Ø 13–70 mm
N10
Atos Remove
nahapuhastusplaastrid
N50
Mülly Vacutip
aspiratsioonisondid CH
10/53cm 1 tk
Mülly Vacutip
aspiratsioonisondid CH
14/53cm 1 tk
Mülly Vacutip
aspiratsioonisondid CH
16/53cm 1 tk
OÜ Rehabilitatsiooniabi
valmistatav käelaba
langett kinnitusega
Össur International
põlveortoos CTI Custom
Knee
OÜ Rehabilitatsiooniabi
hüppeliigest fikseeriv
ortoos kinnitusega
Suprasorb P haavapadi
10 x 10 cm mittekleepuv

§-d 8, 18 (kolo- ja ileostoomi
stoomikotid)

1

41,40

§-d 8, 18 (kolo- ja ileostoomi
stoomikotid)

1

41,40

§-d 8, 18 (kolo- ja ileostoomi
stoomikotid)

1

41,40

§-d 8, 18 (kolo- ja ileostoomi
stoomikotid)

2

34,80

§ 28. Urostoomi stoomikotid

1

18,20

§ 28. Urostoomi stoomikotid

1

18,20

§ 28. Urostoomi stoomikotid

2

25,00

§ 41. Trahheostoomi
nahapuhastusplaastrid

1

27,06

§ 44. Aspiratsioonisondid

1

0,30

§ 44. Aspiratsioonisondid

1

0,30

§ 44. Aspiratsioonisondid

1

0,30

§ 46. Esmased varased randmekämblaortoosid

1

53,14

§ 48. Esmased varased
põlveortoosid

1

327,00

§ 49. Esmased varased
jalaortoosid

1

151,80

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

1

2,23

7003369

Suprasorb P haavapadi
15 x 15 cm mittekleepuv

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

1

5,02

8003948

Askina Transorbent 20 x
20 cm
Askina Transorbent 10 x
10 cm
Askina Transorbent 15 x
15 cm
Askina Transorbent
Border 9 x 14 cm
Askina Transorbent
Border 17 x 17 cm
Askina Foam Cavity 2,5
x 40 cm
Askina Biofilm
Transparent 15 x 15 cm

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

4

7,98

4

2,00

4

4,20

5

3,50

5

7,98

6

3,15

8

3,65

8008582
8008990
8007266
8002970
8007950
8003647
7000737
7003583
7003932
7004337
7008768
7016644
7004304
7004540

8005193
8008957
8001325
8003440
7005226
8006710

16
8008999
8009915
7005260
7005259
7005800
7003235
7003257
7003268
7007925
7007936
7006328
7005282
7005271
7003471
7004326
7004629
7004731
7005372
7005293
7003808

7004124

7004865

7004876

Askina Biofilm
Transparent 5 x 20 cm
Askina Biofilm
Transparent 10 x 10 cm
Comfeel Plus Ulcer 20 x
20 cm*
Comfeel Plus Ulcer 15 x
15 cm*
Comfeel Plus Ulcer 10 x
10 cm*
Suprasorb H
hüdrokolloid haavaside
10 x 10 cm standard
Suprasorb H
hüdrokolloid haavaside
15 x 15 cm standard
Suprasorb H
hüdrokolloid haavaside
20 x 20 cm standard
Hydrosorb comfort
7,5x10cm N5
Hydrosorb comfort
12,5x12,5cm N5
Askina THINsite
haavaside 10 x 10 cm
Biatain Alginate 15 x 15
cm*
Biatain Alginate 10 x 10
cm*
Suprasorb A
kaltsiumalginaat
haavaside 5 x 5 cm*
Suprasorb A
kaltsiumalginaat
haavaside 10 x 10 cm
Suprasorb A
kaltsiumalginaat
haavaside 10 x 20 cm*
Suprasorb A
kaltsiumalginaat ribahaavaside 30 cm / 2 g*
Biatain AG Nonadhesive 15 x 15 cm*
Biatain Alginate Ag 10 x
10 cm*
Suprasorb A+Ag
antimikroobne
kaltsiumalginaat ribahaavaside 30 cm / 2 g
Suprasorb A+Ag
antimikroobne
kaltsiumalginaat
haavaside 10 x 10 cm
Suprasorb A+Ag
antimikroobne
kaltsiumalginaat
haavaside 10 x 20 cm
Suprasorb A+Ag
antimikroobne
kaltsiumalginaat
haavaside 5 x 5 cm*

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

8

2,66

8

2,34

8

6,49

8

4,10

8

1,72

8

1,62

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

8

3,65

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

8

5,61

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

9

10,38

9

21,63

10

1,91

11

7,10

11

3,27

11

0,82

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

11

2,20

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

11

4,80

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

11

3,60

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

14

13,82

18

5,16

18

6,77

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

18

4,51

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

18

8,96

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

18

1,29

17
7003549
7003640
7004247
7004674
7003279
7003437
7004461
8001386
8002562
8004806
7016093
7016105
7016116
8002718
7004191
7004685
7003550

7004236

7006159

7006126

Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja
hõbedaga imav
haavaside 10 x 10 cm
Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja
hõbedaga tampoon 10 x
10 cm
Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja
hõbedaga tampoon 6,5
x 10 cm
Vlivaktiv Ag aktiivsöe ja
hõbedaga imav
haavaside 10 x 20 cm*
Suprasorb P haavapadi
10 x 10 cm kleepuv
Suprasorb P haavapadi
15 x 15 cm kleepuv
Suprasorb P haavapadi
7,5 x 7,5 cm kleepuv
Askina Hydro 10 x 10
cm
Askina Hydro 15 x 15
cm
Askina Hydro 20 x 20
cm
Atrauman Ag 5 x 5 cm
N10
Atrauman Ag 10 x 10 cm
N10
Atrauman Ag 10 x 20 cm
N10
Sorbact baktereid siduv
kirurgiline haavaplaaster
3,8 x 7,2 cm N100
Suprasorb X
hydrobalance haavaside
5 x 5 cm*
Suprasorb X
hydrobalance haavaside
9 x 9 cm
Suprasorb X +PHMB /
polüheksaniidiga
antimikroobne
hydrobalance haavaside
5 x 5 cm*
Suprasorb X +PHMB /
polüheksaniidiga
antimikroobne
hydrobalance haavaside
9 x 9 cm*
CPAP seade REMstar
Auto A-Flex System One
60 Series

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

19

4,78

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

19

4,14

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

19

3,11

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

19

9,57

§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3
§-d 66–71 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)3

25

2,35

25

5,29

25

1,32

26

2,44

26

5,50

26

8,78

29

7,85

29

17,00

29

33,14

32

32,01

§-d 66–72 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)4

10

3,36

§-d 66–72 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)4

10

6,50

§-d 66–72 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)4

22

3,46

§-d 66–72 (haavaplaastrid ja
haavasidemed)4

22

6,60

§ 73. Automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu
seade

1

550,45

Täisnäomask S Amara
§ 74. Automaatse
3
226,70
Mask W/Hgr Int
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
Täisnäomask Amara,
rõhuga positiivrõhu seadme
suurus S
maskid
3. Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade, diabeetiliste haavandite, lamatishaavandite,
põletushaavade ja kiiritusjärgsete haavade raviks
4. Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade, diabeetiliste haavandite, lamatishaavandite,
põletushaavade, kiiritusjärgsete haavade ja Epidermolysis bullosa raviks

18
Meditsiiniseadmed arvatakse loetelust välja, sest tootjate esindajad ei soovinud nimetatud
pakendite puhul hinnakokkulepet jätkata tulenevalt tootmise või turustamise lõppemisest.
Kindlustatutele jäävad kättesaadavaks alternatiivsed meditsiiniseadmed.
Tulenevalt
meditsiiniseadmete
tootjate
esindajate
ettepanekutest,
haigekassa
hinnaettepanekutest ja hinnaläbirääkimiste tulemustest on tootjate esindajatega sõlmitud
hinnakokkulepped uute piirhindadega 74 meditsiiniseadme puhul. Nende meditsiiniseadmete
loetelu koos määruse rühma, piirhinnarühma ja uue piirhinnaga on esitatud tabelis 3.
Tabel 3

Kood
Nimetus, kogus müügipakendis
7002997 MediSmart Sapphire 50tk

Meditsiiniseadme rühm (§ ja nimi)
§ 3. Glükomeetri testribad

Piirhinnarühm
(lõike
Piirhind
number)
(€)
1
17,20

7004753 BGStar glükomeetri testribad 50 § 3. Glükomeetri testribad
tk
8002204 NoCoding 1™ veresuhkru
§ 3. Glükomeetri testribad
mõõtmise testribad N50*

1

16,00

1

16,00

7006205 MediSmart Ruby glükomeetri
testriba N50
7003077 CareSens N 50 tk

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,90

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,90

8001417 CareSens PRO veresuhkru
testribad N50
7000287 Glucocard X – Sensor 50 tk

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,90

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,00

8004478 MED TRUST Light glükoosi
testribad N50
8007421 Wellion LEONARDO
glükomeetri testribad N50
7002087 Accu-Chek Active 50 tk

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,00

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,00

§ 3. Glükomeetri testribad

1

18,05

7003000 Accu-Chek Performa 50 tk

§ 3. Glükomeetri testribad

1

18,05

8004526 Accu-Chek Instant testribad
N50
7011380 Contour Plus ® veresuhkru
testribad N50
7015597 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
valmistatavad postoperatiivsed
tallatoed N2
7013719 Lühike randmeortoos Orliman,
Manutex Fix Rizard, art. M770
7015890 Lühike randmeortoos Orliman,
Manutex Fix Rizard, art. M670

§ 3. Glükomeetri testribad

1

18,05

§ 3. Glükomeetri testribad

1

16,00

§ 21. Esmased varased tallatoed

1

82,00

§ 22. Esmased varased randmekämblaortoosid
§ 22. Esmased varased randmekämblaortoosid

1

35,00

1

35,00

8005676 Medi lühike pehme põlveortoos
Stabimed pro, art. G08006

§ 24. Esmased varased
põlveortoosid

1

135,00

7015687 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
sääreprotees
7015654 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
reieprotees

§ 28. Esmased varased puusa- ja
jalaproteesid
§ 28. Esmased varased puusa- ja
jalaproteesid

1

1 829,00

1

2 537,00

7015698 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
sääreproteesi kordushülss
7015665 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
reieproteesi kordushülss

§ 31. Esmased varased proteesi
kordushülsid
§ 31. Esmased varased proteesi
kordushülsid

1

902,00

1

1 169,00

7000782 Volumatic

§ 34. Vahemahutid

1

9,31

7005327 Biatain Non-Adhesive 15 x 15
cm
7005361 Biatain Non-Adhesive 10 x 10
cm

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5

1

4,50

1

2,00
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8004649 Mepilex XT 20 x 20cm, N5
8006128 Mepilex XT 15 x 15cm, N5
8008453 Mepilex XT 10 x 20cm, N5
8008462 Mepilex XT 10 x 10cm, N5
7006362 Mepilex 20 x 20cm, N5
7004696 Mepilex 15 x 15cm, N5
7006351 Mepilex 10 x 20cm, N5
7004258 Mepilex 10 x 10cm, N5
7004607 Mepilex Lite 6 x 8,5 cm, N5
7006418 Mepilex Lite 20 x 50cm, N2
7004775 Mepilex Lite 15 x 15 cm, N5
7003853 Mepilex Lite 10 x 10 cm, N5
7004809 Mepilex Border 10 x 10cm, N5
8009086 Allevyn Gentle Border 7,5 x 7,5
cm N10
8004304 Allevyn Gentle Border 17,5 x
17,5 cm N10
8001478 Allevyn Gentle Border 12,5 x
12,5 cm N10*
8007996 Allevyn Gentle Border 10 x 20
cm N10*
8001885 Allevyn Gentle Border 10 x 10
cm N10
8003568 Allevyn Life Heel silikooniga
pindtöödeldud kannaside 25 x
25,2 cm N5
7006395 Mepilex Border Sacrum 15 x
15cm
8005829 Allevyn Gentle Border Sacrum
kleepäärega silikoonsakrumside
16,8 x 17,1 cm N6
7017072 Mextra Superabsorbent 20 x
30cm, N10
7017061 Mextra Superabsorbent 20 x
25cm, N10
7004483 Mepitel 7,5 x 10cm, N10
7003415
7003819
7004528
7006430
7006441
7006508

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5

2

78,07

2

49,60

2

40,12

2

21,85

2

67,31

2

37,90

2

33,62

2

16,62

2

12,00

2

67,40

2

37,90

2

17,11

3

17,59

3

9,00

3

49,00

3

31,25

3

40,00

3

16,00

6

63,00

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5

7

29,69

7

34,47

13

96,00

13

80,00

14

35,72

14

74,51

1

38,33

1

73,31

3

90,31

3

101,79

4

96,30

§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
Mepitel 10 x 18cm, N10
§ 42. Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed5
Mepilex Ag 10 x 10cm, N5
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
Mepilex Ag 15 x 15cm, N5
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
Mepilex Heel Ag 13 x 20cm, N5 § 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
Mepilex Heel Ag 15 x 22cm, N5 § 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
Mepilex Border Sacrum Ag 18 x § 43. Antibakteriaalsed
18cm, N5
haavasidemed6
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7006519 Mepilex Border Sacrum Ag 20 x
20cm, N5
7006520 Mepilex Border Sacrum Ag 23 x
23cm, N5
7016981 Melgisorb Ag 10 x 10cm, N10

§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
7016992 Melgisorb Ag 15 x 15cm, N10
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed6
7004203 Ninamask Swift FX
§ 47. Automaatse
(sõõrmemask) 21 x 30 x 5
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7004506 Ninamask Swift LT
§ 47. Automaatse
(sõõrmemask) 25,5 x 48 x 6
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7016284 ResMed AirFit P10 for Her
§ 47. Automaatse
sõõrmemask XSML-SML-MED rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7016251 ResMed AirFit P10
§ 47. Automaatse
sõõrmemask suurus SML-MED- rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
LGE
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7004393 Ninamask Activa LT 25,5 x 40 x § 47. Automaatse
8,5
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7004887 Ninamask Mirage FX 21 x 38 x § 47. Automaatse
8,5
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7003831 Ninamask Mirage Micro 25,5 x
§ 47. Automaatse
40 x 8
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7004494 Ninamask Ultra Mirage II 21 x
§ 47. Automaatse
35 x 10
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
8008620 ResMed AirFit N20 Classic
§ 47. Automaatse
ninamask (S, M, L)
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
8007823 ResMed AirFit N20 for Her
§ 47. Automaatse
ninamask suurus S
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
8008549 ResMed AirFit N20 ninamask
§ 47. Automaatse
suurus L
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
8001981 ResMed AirFit N20 ninamask
§ 47. Automaatse
suurus M
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
8009665 Philips Respironics DreamWear § 47. Automaatse
ninamask
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid

4

118,92

4

147,13

5

56,90

5

112,35

1

109,00

1

109,00

1

109,00

1

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00

2

109,00
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7016239 ResMed AirFit N10 ninamask
suurus W

§ 47. Automaatse
2
109,00
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7016228 ResMed AirFit N10 ninamask
§ 47. Automaatse
2
109,00
suurus Std
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
7016240 ResMed AirFit N10 for Her
§ 47. Automaatse
2
109,00
ninamask suurus S
rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava
rõhuga positiivrõhu seadme
maskid
5.§-is 42 muutuvate mitteantibakteriaalsete haavasidemete hind muutub samal ajal ka § 44 (Haavasidemed
Epidermolysis bullosa raviks) analoogsetes piirhinnarühmades.
6.§-is 43 muutuvate antibakteriaalsete haavasidemete hind muutub samal ajal ka § 44 (Haavasidemed
Epidermolysis bullosa raviks) analoogsetes piirhinnarühmades.

Muudatusega tagatakse meditsiiniseadmete valmistamise ja/või turustamise jätkusuutlikkus ja
toodete edasine kättesaadavus kindlustatutele.
Tulenevalt uute meditsiiniseadmete loetellu lisandumisest, meditsiiniseadmete väljaarvamisest
loetelust või loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnamuudatustest muutub alljärgnevates
rühmades haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks oleva piirhinnalt teise
võrreldava meditsiiniseadme pakend ja/või piirhind või rakendatakse erinevalt kehtivast määrusest
piirhinnasüsteemi. Muudatus tuleneb RaKS § 481 lõikes 3 sätestatust, mille kohaselt juhul, kui
meditsiiniseadmete loetelus on ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet,
on alates kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest haigekassa poolt
tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus sisalduva piirhinnalt
teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind.
Alates 01.01.2020 lähtutakse haigekassapoolse tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel tabelis 4
esitatud meditsiiniseadme rühmades piirhinnalt teise võrreldava medisiiniseadme piirhinnast
arvutatud ühe meditsiiniseadme, haavasidemete korral haavasideme ühe ruutsentimeetri, hinnast.
Kui kehtivas määruses piirhind ei rakendunud, lisatakse piirhinna rakendumisel uues määruses
lisatakse märkus haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks oleva
meditsiiniseadme pakendi ja selle piirhinna kohta ning tähistatakse lõikes haigekassapoolse tasu
maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks olevast piirhinnast kõrgema hinnaga meditsiiniseadme
pakendid tärniga.
Tabel 4
Meditsiiniseadme rühm
(§ ja nimi)

§ 3. Glükomeetri
testribad
§ 8. Stoomikotid

Meditsiiniseadme
piirhinnarühm (lõike
number ja nimi)

Piirhinnalt
teise
võrreldava
meditsiiniseadme
pakendi
kood

Piirhinnalt teise võrreldava
meditsiiniseadme nimetus,
kogus müügipakendis

(1) Häälfunktsioonita
glükomeetri testribad
(1) Kaheosalise
stoomisüsteemi
kinnised
kolostoomikotid
(ühendusrõngaga või
liimuva kinnitusega)

7011380

Contour Plus® veresuhkru
testribad N50
Flexima 3S kolostoomi
kinnised kotid Maxi N30

8006560

Arvutatud
ühe
meditsiiniseadme
või
meditsiiniseadme
ruutsentimeetri hind
(€)
0,3200
1,3800
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§ 8. Stoomikotid
§ 8. Stoomikotid

§ 8. Stoomikotid
§ 34. Vahemahutid

§ 34. Vahemahutid
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 42.
Mitteantibakteriaalsed
haavasidemed
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed
§ 43. Antibakteriaalsed
haavasidemed

(2) Üheosalise
stoomisüsteemi
kolostoomikotid
(11) Kaheosalise
stoomisüsteemi
urostoomikotid
(ühendusrõngaga või
liimuva kinnitusega)
(12) Üheosalise
stoomisüsteemi
urostoomikotid
(1) Huulikuga
vahemahutid

7012178

ConvaTec üheosalised
1,1913
kolostoomikotid 32 mm N30

7011706

Coloplast urostoomikott,
maxi, alusplaadile 50 mm,
N20

1,8910

7011739

Coloplast urostoomikott,
maxi, N20

2,9855

8009616

16,78

(2) Maskiga
vahemahutid
(1) Spetsiaalselt
pindtöötlemata
vahthaavasidemed
(2) Silikoonpinnaga
vahthaavasidemed

7000771

Inhaler® kambriga
vahemahuti – vanus üle 6
a, huulikuga
Babyhaler®

7005743

Askina® Foam 20 x 20 cm

0,0202

7006351

Mepilex 10 x 20 cm N5

0,0336

(3) Plaastriga
silikoonpinnaga
vahthaavasidemed
(6) Eriotstarbelised
vahthaavasidemed

8001478

Allevyn Gentle Border 12,5
x 12,5 cm N10

0,0200

7016138

Askina DresSil Heel 22 cm
x 21,6 cm / 18,9 x 18,5 cm

0,0279

(7) Eriotstarbelised
sakraalpiirkonna
haavasidemed

8005829

0,0200

(11)
Kaltsiumalginaatside
med
(13)
Superabsorbendid

8006692

Allevyn Gentle Border
Sacrum kleepäärega
silikoonsakrumside 16,8 ×
17,1 cm N6
Askina® Sorb 6 x 6 cm

7017050

Mextra Superabsorbent 15
x 20 cm N10

0,0165

(14) Silikoonvõrgud

7003695

Askina Silnet 10 x 18 cm

0,0427

(17) Paksud
hüdrokolloidhaavasidemed
(21) Kombineeritud
omadustega
haavasidemed
(4) Plaastriga
eriotstarbelised
hõbedat sisaldavad
vahthaavasidemed
(5) Hõbedat
sisaldavad
alginaathaavasidemed
(6) Hõbedat
sisaldavad
eriomadustega
haavasidemed
(9) Polüheksaniidiga
immutatud
haavasidemed

7002975

Granuflex 20 × 20 cm N5

0,0262

8009796

PolyMem haavapadi
mittekleepuv 17 x 19 cm
N15
Mepilex Border Sacrum Ag
18 x 18 cm N5

0,0300

8008765

Suprasorb® A + Ag
kaltsiumalginaatside
hõbedaga 10 x 10 cm N10

0,0451

8009284

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja
hõbedaga haavaside 10 x
10 cm N10

0,0478

8008495

Suprasorb® X + PHMB
haavapadi 9 x 9 cm N5

0,0815

7006508

20,53

0,0219

0,0594
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§ 46. Automaatse
rõhuregulatsiooniga
positiivrõhu seade
§ 49.
Kompressioontooted
venoosse puudulikkuse
ja haavandite raviks
§ 49.
Kompressioontooted
venoosse puudulikkuse
ja haavandite raviks

(1) Automaatse
rõhuregulatsiooniga
positiivrõhu seade
(1) Kompressioonpõlvikud

8007770

SEFAM S.Box CPAP seade 570,00

8003379

Venosan 4002 (23–32
mmHg) ravipõlvikud 2 tk

27,5250

(2) Kompressioonsukad

8009057

VenoTrain® impuls
meditsiinilised
kompressioonravisukad
(AG) CCL2 2 tk

51,00

Tulenevalt meditsiiniseadmete väljaarvamisest loetelust on § 42 lõigetes 4, 5, 8 ja 10
meditsiiniseadmed vaid kahe erineva ruutsentimeetri hinnaga ning § 43 lõikes 10 ühe hinnaga,
mistõttu eemaldatakse lõike juurest märkus tärniga tähistatud pakendite puhul haigekassa poolt
tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks oleva meditsiiniseadme pakendi ja selle piirhinna
kohta.
Määruse § 4 lõigetes 3 ja 4 muudetakse koodidega 7005965 ja 7005765 pakendite nimetusi.
Pakendite uued nimetused on vastavalt Insupen Extreme 32G – 0,23 mm 6 mm N100 ja Insupen
Extreme 31G – 0,25 mm 8 mm N100. Määruse § 5 lõikes 1 muudetakse koodidega 7006586 ja
7006676 tähistatud pakendite nimetusi. Pakendite uued nimetused on vastavalt Artsana Digitest
lantsetid 30G N200 ja CareSens lantsetinõelad 28G N50. Määruse § 23 lõikes 1 muudetakse
koodiga 8004018 pakendi nimetust, uus nimetus on BORT OmoTex Traction õla- ja
käsivarreortoos, art.121600. Muudatuse tulemusena kaasajastatakse pakendite nimetused, võttes
arvesse meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus registreeritud seadme nimetusi või
andmekogus välja toodud artikli numbrit.
3. Määruse vastavus Euroopa Liidu õigusele
Euroopa Liidu õigusallikatega seonduvat määruses reguleeritud ei ole ning määruse
ettevalmistamisel ei ole aluseks võetud teiste riikide õigusakte.
4. Määruse mõju
Määruses tehtavate muudatuste tulemusena paraneb kindlustatud isikute raviks ja haiguse
leevendamiseks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus ning sarnase toimega
meditsiiniseadmete valik. Uute kaasaegsete ja efektiivsete meditsiiniseadmete kättesaadavuse
suurendamine vähendab haiguse süvenemise ja hilistüsistuste riski, mille tulemusel rahva
tervisenäitajad paranevad.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruses sätestatu ei põhjusta muudatusi riigiasutuste töökorralduses ega eelda olemasolevate
struktuuriüksuste ülesannete muutmist. Määruse kehtestamine ei too kaasa organisatsioonilisi
muudatusi ega tagajärgi.
Meditsiiniseadmete loetellu uute meditsiiniseadmete lisandumise (kui nende lisandumisega
progonoositakse lisakulu), meditsiiniseadmete hinnamuudatuste (kui sellega kaasneb lisakulu),
hüvitamistingimuste muutmise ning piirhinnasüsteemi rakendamise mõju ravikindlustuse eelarvele
on esitatud tabelis 5. Kulud kaetakse Haigekassa eelarvest.
Loetelu järgmistesse rühmadesse lisanduvad uued meditsiiniseadmed: glükomeetri testribad,
insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad, lantsetid (§-d 3–5), stoomikotid,
stoomihooldusvahendid (§-d 8–9), trahheostoomi plaastrid, filtrid, nahapuhastusplaastrid (§-d 15–
17), aspiratsioonisondid (§ 20), ortoosid (§-d 22–27), vahemahutid (§ 34), pideva
glükoosimonitooringu komplekt (§ 39), haavaplaastrid ja -sidemed (§-d 42–44), automaatse
rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade ja maskid (§-d 46–47), kompressioontooted lümfitursete
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ning venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks (§-d 48–49). Nimetatud muudatusega lisakulu ei
kaasne ja tabelis 5 need ei kajastu, sest tegu on juba loetelus olevate alternatiividega sarnaste
omadustega meditsiiniseadmetega, mis on hinnalt võrreldavad või soodsamad. Lisakulu aitab
vältida ka piirhinnasüsteemi rakendamine.
Muudatuste mõju prognoosimisel on arvestatud 2018. aasta ja/või 2019. I poolaasta
meditsiiniseadmete kasutajate hulka ja kasutatud koguseid, kuid arvestamata on jäetud kasutajate
hulga võimalik kasv 2020. aastal.
Tabel 5. Muudatustest tulenev mõju ravikindlustuse eelarvele
Muudatus

Mõju
ravikindlustuse
eelarvele (€)

Rühmasisese piirhinna
langus (§ 3, § 42 lg-d 2,
6, 7 ja 11)

-198 000

Rühmasisese piirhinna
tõus (§-d 7, 8, § 34, § 42
lg-d 3 ja 17, § 43 lg 9, §
46)

2000

-350

Selgitused

Glükomeetri testribade piirhinna langus
Mitteantibakteriaalsete haavasidemete piirhinna
langus neljas piirhinnarühmas
Stoomikottide ja alusplaatide piirhinna tõus
kolmes piirhinnarühmas

1700

Huulikuga vahemahutite hinna tõus

460

Haavasidemete
piirhinna
tõus
kolmes
piirhinnarühmas
Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu
seadme rühmas piirhinna tõus

800
Insuliininõelte hüvitatava
koguse suurendamine (§
4)

103 000

Insuliininõelte
hüvitamise laiendamine
(§ 4)

500

Stoomitoodete
hüvitamise laiendamine
fistuliga patsientidele (§d 6–13)
Stoomitoodete
hüvitamistingimuste
koondamine ja
hüvitatavate koguste
suurendamine (§-d 6–
13)
Trahheostoomi tarvikute
hüvitatavate koguste
suurendamine (§-d 15 ja
16)

33 000

Fistuliga patsientidele stoomitoodete hüvitamine

107 000

Stoomihooldusvahendite
hüvitamistingimuste
koondamine ning stoomi alusplaadi lisakinnituste,
stoomikotivööde
ja
urostoomi
öiste
uriinikogumiskottide
hüvitatatavate
koguste
suurendamine vastavalt 120-lt 180-le, 1-lt 2-le
ning 6-lt 18-le kalendripoolaastas.
Trahheostoomi plaastrite ja filtrite hüvitatavate
koguste suurendamine vastavalt 120-lt 180-le
kalendripoolaastas
ja
365-lt
730-ni
kalendriaastas.

13 300

Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega
nõelte hüvitamismäära suurendamine II tüübi
diabeediga patsientidele või rasedusdiabeediga
või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab
raviks
insuliinisüste,
550
nõelani
kalendripoolaastas.
Nõelte
hüvitamine
kasvuhormooni
puudulikkusega patsientidele

25
Aspiratsioonisondide
hüvitatava koguse
suurendamine (§ 20)

5100

Aspiratsioonisondide
suurendamine
kalendripoolaastas.

hüvitatava
1440-lt

koguse
3600-ni

Loetelus olevate
tallatugede, reie- ja
sääreproteesi ja proteesi
kordushülsside piirhinna
muutus (§-d 21, 28 ja
31)

27 700

Tõstetakse loetelus olevate reie- ja sääreproteesi,
proteesi
kordushülsside
ning
tallatugede
maksumusi
ajakohastatud
alternatiivsete
proteesimeistrite toodetega saranasele tasemele.
Muudatusega jätkub toodete hindade 2017.
aastal alanud kaasajastamise protsess, mis tagab
toodete jätkusuutliku valmistamise.

Pideva
glükoosimonitooringu
süsteemi lisamine
loetellu ja seadme
hüvitamine
kombinatsioonis
sensoritega (§-d 39–41)
Haavasidemete
hüvitamistingimuste
laiendamine (§-d 42–43)

162 000

Koos või ilma insuliinipumbata kasutatava
püsimonitooringu süsteemi hüvitamine alla 19aastastele lastele alternatiivina kaasaegsele
pumpravile ning täiendavaks võimaluseks
süsteravil või glükoosimonitooringu võimekuseta
pumpa kasutavatele lastele.

25 000

Haavasidemete
hüvitamise
laiendamine
atüüpiliste
haavandite,
operatsioonijärgselt
tüsistunud haavade, laguneva kasvaja ja
lümfodeemist tingitud haavanditega patsientidele.

Uut tüüpi
kompressioontoodete
lisamine loetellu (§ 49)

2700

Liimieemaldusvahendite
hüvitamine
Epidermolysis bullosa
näidustusel (§ 45)

300

Erimõõdus kompressioonsukkpükste hüvitamise
võimaldamine veenihaigusega patsientidele,
kellel on mõlema alajäseme tursed ning kes
vajavad
kubeme
ja
vaagna
piirkonna
kompressiooni, kuid ei saa valmistoodangu
sukkpükse
kasutada
tulenevalt
jalgade
erinevatest mõõtmetest.
Kleepäärega haavasidemete eemaldamiseks
vajalike liimieemaldajate hüvitamise laiendamine
Epidermolysis bullosaga patsientidele.

KOKKU

286 210

6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril, samal ajal haigekassa uue eelarveaasta algusega.
7. Määruse eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks
Eesti Haigekassale, Terviseametile, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Puuetega Inimeste Kojale,
Eesti Proviisorite Kojale, Eesti Apteekrite Liidule, Eesti Apteekide Ühendusele, Eesti Patsientide
Liidule, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidule ja MTÜ-le M-Ring.
Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu vaikimisi. Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haigekassa
andsid tagasiside märkuseid või ettepanekuid esitamata. Terviseamet ja Eesti Ravimihulgimüüjate
Liidu tagasisidele on vastused toodud seletuskirja lisas olevas tabelis.

