
 
Taotlus 1445 

Vastused lisaküsimustele 

 
Tere! 

Kirjutan seoses Eesti Uroloogide Seltsi poolt esitatud taotlusega 1445 „Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse 

tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral“.  

Teenuse hinna ja eelarvemõju arvutamiseks palume tagasisidet paari uue teenusega seotud küsimuse kohta: 

1) Kuna tervishoiuteenuste loetelus on juba olemas teenus „Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)“ koodiga 7163, siis kas saame 

õigesti aru, et taotluse eesmärgiks on lisada loetellu lisavahend Gepan Instill maksumusega 94,8 eurot? (Gepan Instill on registreeritud Terviseameti 

meditsiiniseadmete ja abivahendite registris kui meditsiiniseade).  

Olemasoleva taotluse eesmärk on lisada loetellu lisavahend Gepan Instill maksumusega 94,8 eurot. 

2) Teenus „Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)“ sisaldab alljärgnevaid ressursse: 

 

Teenuse 

Kood Teenuse nimetus Ressursi kood Ressursi nimetus Kogus 

Ühiku 

hind Ühik 

Optimaalne 

kasutus Maksumus 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
OST4405 Jäätmekäitlus 0,2 1,278 kilogramm 1 

0,2556 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
OST4413 Patsiendi haldus 0,5 0,924 määratlemata 1 

0,462 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
OST4415 IT ressursid 4 0,1855 kirjeldamata 1 

0,742 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
PER0152 Uroloog 10 0,6014 minut 91800 

6,014 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
PER0509 Õde 30 0,3141 minut 91800 

9,423 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
PIN323001 

Protseduurituba - 

uroloogia 
30 0,1481 minut 100000 

4,443 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
RAVIM325005 Lidocain 1 2,45 kasutuskord 1 

2,45 

7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
YKM32KO04 Kateeterite komplekt 1 1,699 tükk 1 

1,699 



7163 
Kusepõie loputus ja ravimi 

viimine põide (ambulatoorselt) 
YKM32KO15 

Uroloogia 

protseduuride 

baaskomplekt II 

0,5 5,59 kasutuskord 1 

2,795 

 
Taotluse § 6 lõikes 1 „Teenuse osutamise kirjeldus“ on öeldud, et patsient peab lamama peale protseduuri lõppu 30 minutit. Kas nimetatud 30 minutit 

sisaldub juba teenuses 7163 või vajab protseduur pikemat ruumi kasutusaega? Kui jah, siis kui pikalt ning kas selleks kasutatakse uroloogia-

protseduurituba?  

 
Pt. ei pea lamama peale protseduuri täiendavalt  30 min, sellega protseduur on teostatav 30 min-ga(juba kirjeldatud teenuses 7163) ja uroloogia-
protseduurituba pikemat kasutausaega ei vaja 

3) Taotluse § 10 lõikes 1 on välja toodud, et ravijuhule (ühele raviarvele) lisandub arsti või õe vastuvõtt. Igaks juhuks täpsustan üle - patsiendi kogu 

ravikuur (12 protseduuri) esitatakse ühel arvel ning enne ravikuuri kodeeritakse arsti vastuvõtt? Seega arsti või õe vastuvõttu enne iga protseduuri 

enam ei kodeerita?  

Ravikuuri pikkus on 12 korda e. kusepõiesisest installatsiooni. Kirjeldan ravikuuri struktuuri: uroloog otsustab, et pt vajab ravikuuri Gepaniga, siis 
tema saadab pt-i  uroloogia õe iseseisvale  vastuvõtule, kes teeb pt-le 6x(1x nädalas) ravi. Peale seda õde saadab pt-i tagasi uroloogi juurde 
ravitulemuste hindamiseks, peale seda, kui ravi oli efektiivne uroloog saadab pt. tagasi õe juurde ja tehakse veel 6x ravi(1x kuus), peale seda õde 
saadab pt-i uuesti arsti juurde. 

Kokku  ravikuuri jooksul pt vajab vähemalt kolm vastuvõttu uroloogi juures ja 12 x uroloogia õe juures. Ei ole välistatud, et nt. pt. küsimuste 
tekkimisel või mingi tüsistuse tekkimisel pt vajab sagedamini uroloogi külastada 

4) Taotluse punktis 9.1 on teenuse osutamise kordade arvuks ühe ravijuhu kohta 12. Punktis 9.2.3 on näidatud ühe isiku kohta on esimesel aastal 8 

ravijuhtu ja järgnevatel aastatel 12 ravijuhtu. Kas protseduuride koguarv esimesel aastal on 50*(8*12)=4800, teisel aastatel 50*(12*12)=14400 jne? 

Või on punktis 9.2.3 tekkinud viga (ravijuhu asemel näidatud teenuse osutamise kordade arv) ning õige on siiski punktis 9.2.4 teenuse osutamise 

kordade arvu prognoos? 

9. Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos 

järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes 

9.1 Keskmine teenuse osutamise kordade arv ravijuhu (ühele raviarvele kodeerimise) kohta 12 

9.2 Tervishoiuteenust vajavate isikute arv ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja 

aasta kohta aastate lõikes 

9.2.1 Aasta 9.2.2 Isikute arv 

arvestades nii lisanduvaid isikuid kui 

ravi järgmisel aastal jätkavaid isikuid 

9.2.3 Ravijuhtude arv 

1 isiku kohta aastas 

arvestades asjaolu, et 

kõik patsiendid ei 

9.2.4 Teenuse 

osutamise 

kordade arv aastas 

kokku 



pruugi lisanduda 

teenusele aasta 

algusest 

1. aasta 50 8 400 

2. aasta 100 12 1200 

3. aasta 150 12 1800 

4. aasta 200 12 2400 

 

Kui olen õigesti saanud aru, et üks ravijuht on üks ravikuur, mis koosneb 12 korrast? Kui see on nii, siis punktis 9.2.3 tehtud viga. Üks ravijuht/üks 
ravikuur on 12x. Väga keeruline pt.arvu aastas  prognoosida , kuid ilmselt neid pt-e aastas ca 50 üle Eesti, kuid hetkel reaalselt need on üksikud 
patsiendid. 

Teine küsimus, pt-d  kes on saanud 12x ravi ja saanud hea raviefekti, võib-olla vajavad 2-3 aasta möödudes ravikuuri kordamist, kuid kui palju täpselt 
pt-e ravikuuri kordamist vajavad  keeruline öelda, võimalik et iga kolmas pt. e.30-40% kõikidest esmastest. Kas ravikuuri kordamist vajavad pt. 
saavad rahastuse? 

 


