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Haigekassa eesmärk on meile antud rahaga tagada 
kõikidele abi vajavatele inimestele parim võimalik ravi, 
kuid samal ajal kindlustades, et tervishoiusüsteem on  
jätkusuutlik.

Ravikindlustus toimib solidaarsuse põhimõttel - kui 
haigekassa teeb ravi kättesaadavaks, siis saavad seda 
kasutada kõik seda vajavad inimesed sõltumata 
sissetulekust. Nii need, kes vajavad seda täna kui need, 
kes viie või kümne aasta pärast. 





Meditsiiniseadmete loetelu muudatused

2019
- vähendasime oluliselt diabeediga laste omaosalust insuliini pumpravi seadmete 
soetamisel: CGM-insuliinipumpa, sensoreid ja saatjat hüvitame 90% soodusmääraga, 
samuti lisasime loetellu kaasaegse pumba (Minimed 640G) koos saatjaga
- suurendasime glükomeetri testribade ja lantsettide hüvitatavaid koguseid 

- T1DM (900 -> 1300 pa, rasedad/emad 1100 -> 1300 pa);
- korduva ja raske hüpoglükeemiaga patsiendile (300 ->1300 pa).

2020
- rahastame CGM süsteemi (Guardian™ Connect) alla 19-aastastele lastele;
- suurendasime insuliininõelte hüvitatavaid koguseid T2DM (sh. rasedatele) ja 
rasedusdiabeediga pt, kes saavad raviks insuliinisüste (200 -> 550 pa).



CGM T1DM täiskasvanutele

• 2019. a diabeediravimite statistika: T1DM ca 5500 isikut (>19a ca 4700);

• Erialaspetsialistide hinnangul võib täiskasvanute CGM süsteemi kasutus kasvada mõne 
aasta jooksul 50-60% tasemele;

• rtCGM rahastamine, kui kasutajaid on 30-60% (1410 – 2820 pt) = lisakulu 2,4 mln € kuni 
4,7 mln € aastas.

Veresuhkru jälgimise meetod Süsteem Tk hind (€)

Hüvitatav 

kogus aastas  Maksumus (€) 

Süsteemi aastane 

kulu isiku kohta 

kokku EHK-le 

90% (€)

Tavapraktika testribad 0,320                     2 600                832                              

lantsetid 0,059                     2 600                153                              

rtCGM CGM 595,000                0,5                    298                              

sensorid 46,600                   48                     2 237                           

testribad 0,320                     826                   264                              

lantsetid 0,059                     826                   49                                

flashCGM lugeja 59,900                   0,5                    30                                

sensorid 59,900                   26                     1 557                           

                         887 

1 429                     

2 563                     



Pumpravi jätkamise kulud 

Pumpravi saanutest 2020.a lõpuks > 18 a 129 isikut;
järgneval 5 aastal lisanduks täiendavalt 217 isikut (18 a - 31 isikut; 17 a - 37 isikut; 
16 a -40 isikut; 15 a - 53 isikut; 14 a - 56 isikut).
346 isiku ravi maksaks 5. aastal haigekassale 1,3 mln €.

Meditsiiniseade Pakendi hind (€)

 Hüvitatav 

kogus aastas  Maksumus (€) 

Insuliinipump (CGM), 5a jooksul 2 650,00            0,20              530,00               

Infusioonivahendid Quick-Set (10 tk pakendis) 127,48               120,00          1 529,76            

Reservuaarid (10 tk pakendis) 28,91                 100,00          289,10               

Saatja (2 aasta jooksul) 490,00               0,50              245,00               

Sensorid 46,60                 48,00            2 236,80            

4 830,66            

4 347,59            

Kulutused aastas kokku pt kohta

Kulu EHK-le (90%) aastas pt kohta



Tänan tähelepanu eest!


