
 Viljatusravi ja viljakust säilitava ravi teenuste sisukirjeldused  alates 01.07.2019  

Alates 01.07.2019 on uuendatud tervishoiuteenuste loetelus IVF teenuste hinnad.  Raviarvele 
kantakse kõik ravijuhuga seotud teenused, mis on osutatud 90 päeva enne viljatusravi 
teenust ( 7389, 7390, 7391, 7393) kuni raseduse tuvastamiseni.  

Raviarvete täitmisel tuleb arvestada , et viljatusravi ravijuht on ambulatoorne raviarve 
(teenuse tüüp 1), millel kajastub vähemalt üks tervishoiuteenuste loetelu1 § 32 lõigus 3 ja 7 
nimetatud teenustest. Viljatusravi raviarvele on lubatud kodeerida ka kõik ravijuhuga seotud 
päevaravis osutatud teenused, sh teenused koodidega 3075 (Tervishoiuteenused päevaravis) 
või 3076 (Päevakirurgia).  

Teenuse 
kood 

Teenuse nimetus Teenuse sisu kirjeldus  

7389 Intrauteriinne inseminatsioon (IUI) 

Tegevused 

Sperma kogumine Sperma kogumise ruum, hooldustöötaja, sperma kogumise 
nõu 

Sperma 
ettevalmistamine 
 

Spermatoloogia labor, laborant/bioanalüütik,  sperma 
ettevalmistuseks vajalikud ühekordsed ja korduvkasutusega 
seadmed ja vahendid, lahused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Operatsioonituba, naistearst, õde, hooldustöötaja,  
günekoloogia instrumentide komplekt, sterilisatsioon, 
jäätmekäitlus, patsiendi haldus, IT ressursid,  ühekordsed  
vahendid 

Märkused 

Naise raviarvele võivad lisanduda  
 eriarsti vastuvõtt,  juhul kui toimub plaanilisena ning on vajalik  patsiendi 

seisundi hindamiseks  
 ultraheli uuring vajadusel  lisauuringuna vastavalt TTL § 16 toodud tingimustele  

Mehe raviarvel märgitakse  
 sperma analüüsideks vajalikud laborikoodid x2 ( enne ja pärast töötlust) 

 
7390 Folliikulite punktsioon 

Tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Operatsioonituba, naistearst, õde, hooldustöötaja, 
protseduuri abivahendite ja seadmete komplekt, 
sterilisatsioon 

Munarakkude käitlemine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, IVF lahused, ühekordsed 
ja korduvkasutused vahendid, jäätmekäitlus, patsiendi 
haldus, IT ressursid 

Märkused 
Raviarvele võivad  lisanduda  
 anesteesia  
 päevaravi, juhul kui patsient viibib ravil üle 4 tunni 

7391 Kehaväline viljastamine (IVF) 

Tegevused Sperma kogumine 
 

Sperma kogumise ruum, hooldustöötaja, sperma kogumise 
nõu 

                                                           
1  https://www.riigiteataja.ee/akt/128062019011 



Sperma 
ettevalmistamine 
 

Spermatoloogia labor, laborant/bioanalüütik,  sperma 
ettevalmistuseks vajalikud ühekordsed ja korduvkasutusega 
seadmed ja vahendid, lahused 

Viljastamise protseduuri 
läbiviimine 
 

Operatsioonituba, embrüoloog, embrüoloogialabor, IVF 
lahused, mikromanipulatsioonide pipetid, ühekordsed ja 
korduvkasutusega vahendid,  jäätmekäitlus, patsiendi 
haldus, IT ressursid 

Märkused  Mehe raviarvele märgitakse   
 sperma analüüsideks vajalikud laborikoodid x2 ( enne ja pärast töötlust)  

7392 Seemnerakkude eraldamine munandi bioptaadist 

Tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, hooldustöötaja, õde, 
ühekordsed ja korduvkasutusega seadmed ja vahendid, 
lahused, patsiendi haldus,  
IT ressursid 

Märkused Naise raviarvel võib olla ainult kood 7392 

Märkused 

Mehe raviarvele võivad lisanduda 
 Seemnerakkude laborianalüüside koodid, 
 päevaravi, juhul kui patsient viibib ravil  rohkem kui 4 tundi  
 biopsia või operatsioon uroloogias  ( kui teenused kajastuva mehe arvel)  

7393 Embrüo siirdamine  

Tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Operatsioonituba, embrüoloogialabor, naistearst, 
embrüoloog, õde,  
hooldustöötaja, protseduuri abivahendite komplekt, 
günekoloogia instrumentide komplekt, IVF lahused ja 
pipetid, ühekordsed ja korduvkasutusega vahendid, 
jäätmekäitlus, patsiendi haldus, IT ressursid 

Märkused 

Raviarvele võivad lisanduda vajadusel 
 Anesteesia 
 Päevaravi juhul kui patsient viibib ravil üle 4 tunni 
 Eriarsti vastuvõtt ,  juhul kui toimub plaanilisena ning on vajalik  patsiendi 

seisundi hindamiseks protseduuri eelselt  
 Ultraheliuuring juhul kui vajalik protseduuri eelselt seisundi täpsustamiseks 

7394 Embrüo külmutamine (1 kõrre kohta) 

tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, hooldustöötaja, 
külmutamise instrumentide komplekt, külmutamise pipetid,  
ühekordsed ja korduvkasutusega materjalid protseduuriks, 
IVF lahused ja pipetid, jäätmekäitlus 
 

Säilitamine ( kuni 60 
päeva) 
 

Säilitamise krüoruum külmutusseadmetega, patsiendi 
haldus, IT ressursid 

7395 Embrüo sulatamine ja hindamine (1 kõrre kohta) 

Tegevused 
Protseduuri läbiviimine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, hooldustöötaja, 
instrumentide komplekt,  lahused ja pipetid, ühekordsed 
materjalid, patsiendi haldus, IT ressursid 

7396 Munarakkude külmutamine (1 tsükli kohta) 



Tegevused 

Vitrifitseerimine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, hooldustöötaja, 
külmutamise instrumentide komplekt, lahused ja pipetid, 
ühekordsed materjalid, jäätmekäitlus, patsiendi haldus, IT 
ressursid 

Säilitamine (kuni 7 
aastat) 

Säilitamise krüoruum külmutusseadmetega  

Märkused Teenust võib rakendada  konsiiliumi otsusega  kuni 35. aastasel naispatsiendile enne 
viljakust kahjustavat ravi  

7397 Munarakkude sulatamine ja hindamine (1 kõrre kohta) 

tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Embrüoloogialabor, embrüoloog, hooldustöötaja, 
külmutamise instrumentide komplekt ( käärid, pinsetid 
jms.) ,  lahused ja pipetid, ühekordsed materjalid patsiendi 
haldus, IT ressursid 

Märkused Teenust võib rakendada ka külmutatud doonormunarakkude kasutamisel IVF 
protseduuriks 

7398 Seemnerakkude külmutamine (1 annetuse kohta) 

Tegevused 

Sperma kogumine Sperma kogumise ruum, Hooldustöötaja, Sperma nõu 
Sperma 
ettevalmistamine 
 

Spermatoloogia labor, laborant/bioanalüütik, sperma 
ettevalmistuseks vajalikud ühekordsed ja korduvkasutusega 
seadmed ja vahendid, lahused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Spermatoloogialabor, laborant/bioanalüütik, 
hooldustöötaja, külmutamise instrumentide komplekt, 
lahused, pipetid, ühekordsed materjalid,  jäätmekäitlus, 
patsiendi haldus 
IT ressursid 

Säilitamine ( kuni 7 
aastat)  

Säilitamise krüoruum külmutusseadmetega  

Märkused 

 Mehe raviarvele võivad lisanduda   
 sperma analüüsideks vajalikud laborikoodid x2 ( enne ja pärast töötlust) 

Teenust võib rakendada konsiiliumi otsusega juhul kuni 40 aastase 
meespatsiendil enne viljakust kahjustavat ravi. 

7399 Seemnerakkude sulatamine ( 1 sulatamise korra kohta) 

Tegevused 

Protseduuri läbiviimine 
 

Spermatoloogialabor, laborant/bioanalüütik, 
hooldustöötaja, külmutamise instrumentide komplekt ( 
käärid, pinsetid jms.) , lahused ja pipetid, ühekordsed 
materjalid, patsiendi haldus, IT ressursid 

Märkused Teenust võib rakendada ka külmutatud doonorsperma kasutamisel IUI või IVF 
protseduuriks 

 

 

 


