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Saadame siinkohal Eesti Perinatoloogia Seltsi vastused Eesti Haigekassa poolsetele küsimustele
(Lisaandmete küsimine tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute osas; veebruar 2017.a nr 315/6806; 3-15/6808) taotluste kohta lisaandmete esitamiseks taotluste edasiseks menetlemiseks.

Taotlus nr 1238 „Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel“
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Kas taotletav teenus on mujal Euroopa Liidus avaliku sektori poolt rahastatud?

Ravijuhendi töörühmal puudub konkreetne teave selle kohta, kas ja kuidas nimetatud teenus on
Euroopas raviarvetel kodeeritud. Teada on, et Soomes näiteks on diagnooside alusel määratud
teenuse grupid komplekshindadena, mis kodeeritakse (nt ähvardav enneaegne sünnitus ilma loote
vee puhkemiseta, ähvardav enneaegne sünnitus lootevee puhkemisega, jne).
Töörühma eesmärk oli koostada ravijuhend „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu
perinataalperioodi käsitlus“ ning läbi selle ühtlustada enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu
perinataalperioodi kliinilise käsitluse põhimõtted Eestis, parandada nimetatud tervishoiuvaldkonnas
perinataalabi ravikvaliteeti ning tagada tõenduspõhine tervishoiukorraldus.
Kliinilises tegevuses peame eeskätt lähtuma tõenduspõhistest soovitustest . Nice 2015. aasta
enneaegse sünnituse juhend (https://www.nice.org.uk/guidance/NG25) soovitab kasutada mitteinvasiivseid lootevee puhkemise teste (sh Actim PROM, AmniSure ROM test) juhtudel, kus lootevee
leke ei ole ähvardava enneaegse sünnituse korral selgelt visualiseeritav. Ameerika Food and Drug
Administration (Food and Drug Administration – FDA: https://www.fda.gov/) on juba aastal 2003
kiitnud heaks Amnisure ROM testi. Seega on nimetatud testid laialt kasutusel nii Euroopas kui
Ameerikas.
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Kuidas kodeeritakse raviarvetel senikasutatud nitrazine’i testi? Palume esitada
tervishoiuteenuste loetelu koodid.

Praegu Eestis kasutusel olev Nitrazine test (amnikaatortest) põhineb tupe sekreedi pH määramisel.
Normaalne tupe pH on 4,5– 6,0. Lootevee pH on kõrgem, jäädes vahemikku 7,1–7,3. Seega lootevee
puhkemisel muutub tupe pH. Seda muutust kasutatakse amnikaatortestis, kus indikaatoriks on
nitraziinvärv. Nitraziinvärv, mis muutub siniseks, kui tupe pH tõuseb üle 6,0. Testis kasutatava
vatipulga muutumine siniseks võib olla märk puhkenud looteveest. Nimetatud testi puuduseks on
kõrge vale negatiivsus või positiivsus (False positive and false negative results of the nitrazine test are

up to 17.4% and 12.9%, respectively with sensitivity of 90.7% and specificity of 77.2%. :Neil PRL,
Wallace EM. Is AmniSure® useful in the management of women with prelabour rupture of the
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membranes? Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010. ) Vale
negatiivse tulemuse võib saada juhul kui residuaal-lootevett on vähe või vee eritumine on kestnud
juba pikka aega. Samas esineb sageli ka vale positiivsust, kui tupes esineb verd, seemnevedelikku või
on tegemist tupe põletikuga. Samuti annavad valepositiivse tulemuse aluselised tupe antiseptikumid.
Enneaegse
lootevee
puhkemise
(http://www.amnisure.com/care/unmet):
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Sünnitus enne 34. GN on tõsine raseduse komplikatsioon. Vajalik on võimalikult täpselt ära tunda
enneaegse sünnituse riskiga rasedad ja rakendada kaasaegsel teadusel põhinevaid ravivõtteid nagu
raseduse prolongeerimine ravimitega, sünnieelne glükokortikoidravi loote kopsude ettevalmistuseks,
neuroprotektsioon loote/lapse ebaküpse aju kaitseks ja antibakteriaalse ravi rakendamine rasedal
vastavate näidustuste olemasolul, et parandada emade ja laste tervisetulemit. Enneaegne sünnitus ja
sünd on oluline tervishoiu kuluallikas
Nagu näitavad tabelid (http://www.amnisure.com/care/cost) on enneaegse lootevee puhkemise
kahtluse korral PROM-i täpse ja õigeaegsel diagnoosi korral võimalik rakendada vastavaid sekkumisi,
mis lõppkokkuvõttes vähendavad tervishoiukulusid:
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Kõrge vale positiivse ja negatiivse tõttu Nitrazine testi (amnikaatortest) ei kasuta ega kodeeri Tartu
Ülikooli Naistekliinik ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik. Nitrazine testi kasutab
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik.
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Palume hinnata Eestis teenust vajavate patsientide arvu aastas.

Tervise Arengu Instituudi juures töötava Eesti meditsiinilise sünniregistri (www.tai.ee) andmetel
toimus 2015. aastal Eestis 736 enneaegset sünnitust, nendest enne 32. gestatsiooninädalat (GN) 141
(19%).
Sama registri andmed näitavad, et rasedusaegse riskitegurina või tüsistusena registreeriti ähvardavat
enneaegset sünnitust 2,1 naisel 100 sünnitaja kohta ehk 2015. aastal 286 korral. Eelnevatel
aastatel vastavalt 2014. a – 397, 2013. a – 400, ja 2012. a – 361.
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Palume võimalusel testi hinnangulist
kohaletoimetamise kuludega.

maksumust

koos

kõigi

vajalike

Actim PROM on reaktiivi hind umbes ** eurot (10. reaktiivi sisaldav karp maksab ** eurot). Kui lisada
kulutused kvaliteedikontrollile, mida korrektne analüüs nõuab, võik prognoositav hind haigekassale
tulla ** eurot.
Lootevee kiirtestid membraanide enneaegse rebenemise uurimiseks on järgmised:



Actim PROM test määrab IGFBP-1 (Insulin-like growth factor binding protein-1);
http://www.alere.com/en/home/product-details/actim-prom.html
Qiagen
AmniSure
määrab
PAMG-1
(platsetaarne
alfa-mikroglobuliin-1);
http://www.amnisure.com/tech/

Eesti Perinatoloogia Selts
MTÜ reg. nr. 80 101 270
Lunini 6, 51014 TARTU
telefon: 731 9610

Kontakt: Lunini 6;Tartu
www.perinat.ee
e-post: info@perinat.ee

EE 8910 10152001557005
SEB
Kood 401

Taotlus nr 1239 „Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule
1.

Palume täpsustada, kas kofeiinravi toimuks ainult neonatoloogia voodipäevadel
ning I, II ja III astme intensiivravis või jätkuks kofeiinravi tõenäoliselt ka järelravis
(teenuse kood 2047).

Vastus on: Ei.

Eesti Perinatoloogia Seltsi juhatuse nimel.
Lugupidamisega

Pille Andresson
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