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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus 
Individuaalselt valmistatud tallatugi 

MSA kood 9827 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Jalakabinet OÜ taotleb individuaalselt valmistatava tallatoe (hinnaga XX €) lisamist 

haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

Meditsiiniseadme loetellu lisamist taotletakse analoogsetel tingimustel juba 

hüvitatavate tallatugedega. 

Jalakabinet OÜ poolt individuaalselt valmistatav tallatugi on sobilik kasutamiseks 

operatsiooni või traumajärgselt ning on võrdväärne analoog käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavatele tallatugedele. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Jalakabinet OÜ poolt individuaalselt valmistatava 1 tallatoe hind on XX €. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa tallatugesid 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või 

traumat 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme pakendi piirhinnast. Kehtiv 

meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070. 

Jalakabinet OÜ poolt individuaalselt valmistatav tallatugi on võrdväärne analoog 

käesoleval ajal meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavatele tallatugedele. 

Taotletava tallatoe lisamisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks 

individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas soodustuse 

arvutamisel piirhind, mille aluseks pakendiks on Eesti Ortoosikeskuse OÜ 

valmistatavate postoperatiivsete tallatoe hind 25,55 €. 

Hinnavõrdlusest nähtub, et OÜ Jalakabinet individuaaltellimusel valmistatava tallatoe 

hind on XX senti ehk XX% kõrgem haigekassa soodustuse arvutamise aluseks olevast 

piirhinnast individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on 10% tallatoe pakendi või piirhinnarühma sisesest piirhinnast.  

Piirhinna rakendumisel oleks OÜ Jalakabinet individuaaltellimusel valmistatava 

tallatoe korral patsiendi omaosalus XX €. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070
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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 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt hüvitati erinevaid 

tallatugesid 2017. aasta I poolaastal alljärgnevalt: 

Kood MS pakend Isikuid 
Talla-

tugesid 

Summa 

(€) 

EHK 

poolt 

tasutud(€) 

7001581 AS Gadox valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 26 45 1 149,75 1 034,81 

7001592 
Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed 

tallatoed 
77 136 3 531,70 3 127,41 

7001682 OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 3 6 306,60 137,95 

7003538 
OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad postoperatiivsed 

tallatoed 
48 95 2 427,25 2 184,53 

7004708 OÜ Jalaexpert valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 9 13 332,15 299,00 

7008151 
Kohaldatavad postoperatiivsed Otto Bock tallatoed Hardboot 

Low Arch 93850 
1 1 18,64 16,78 

7010671 Kohaldatavad postoperatiivsed Medi tallatoed Protect Insoles 19 25 464,46 418,04 

7015597 
AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed 

tallatoed 
15 30 766,50 690,00 

Tallatugesid kokku 198 351 8 997,05 7 908,52 

Taotletava tallatoe lisamisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks 

individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas soodustuse 

arvutamisel piirhind, mille aluseks pakendiks on Eesti Ortoosikeskuse OÜ 

valmistatavate postoperatiivsete tallatugede hind 25,55 €. 

Piirhinnast kallima tallatoe hüvitamine lisakulu ravikindlustuse eelarvele kaasa ei too, 

kuna individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas rakendub 

soodustuse arvutamisel piirhind. Küll aga laieneb hüvitatavate tallatugede valik. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele  

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Ei muutu võrreldes varasema aastaga. 
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3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste. 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele 

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise vältimiseks on oluline jälgida tallatugede 

väljakirjutamisel hüvitamistingimusest kinnipidamist. 

4. Kokkuvõte 

Jalakabinet OÜ poolt individuaalselt valmistatav tallatugi on sobilik kasutamiseks 

operatsiooni või traumajärgselt ning on võrdväärne analoog käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavatele tallatugedele. 

Taotletava tallatoe lisamisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks 

individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas soodustuse 

arvutamisel piirhind, mille aluseks pakendiks on Eesti Ortoosikeskuse OÜ 

valmistatavate postoperatiivsete tallatoe hind 25,55 €. 

Piirhinnast kallima tallatoe hüvitamine lisakulu ravikindlustuse eelarvele kaasa ei too, 

kuna individuaaltellimusel valmistatavate tallatugede piirhinnarühmas rakendub 

soodustuse arvutamisel piirhind. Küll aga laieneb hüvitatavate tallatugede valik. 

5. Kasutatud kirjandus 

Taotlusele lisatud materjalid. 


