Vastused taotluse 1446 pH-meetria (k.a. sondi sisseviimine) meditsiinilise
tõenduspõhisuse hinnangu lisaküsimustele

1. Eksperthinnangus tõite välja, et „Kaasaegne aparatuur võimaldab samaaegselt teostada nii
pH-meetriat kui ka impedantsanalüüsi. Arst saab vastavalt näidustusele protseduuri läbi
viimiseks valida ühekordselt kasutatava sondi, mis mõõdab kas ainult söögitoru pH-d või
paralleelselt ka söögitoru impedantsi. pH ja impedants sondi hind on ainult pH mõõdetava
sondi hinnast ca poole võrra kallim, samas on pH ja impedants uuringu puhul arsti ajakulu
suurem. Söögitoru impendantsanalüüsi tervishoiuteenuse loetelus ei ole. Seega on minu
ettepanek luua selleks lisakoodi koos suurema piirhinnaga: 7028 ph-meetria (k.a. sondi
sisseviimine) ja lisakood….: koos impedants analüüsiga“. Palume kirjeldada ainult pH
mõõdetava (k.a sondi sisseviimine) teenust ja tuua välja, milliseid tegevusi see endas
sisaldab (ka ajaliselt). Palume võimalusel välja tuua ainult pH mõõdetava sondi hind.
Vastus: Ainult pH meetria teenuse tegevus (ilma impedantsanalüüsita) erineb kombineeritud
impendants/phmeetria tegevusest ainult punktis 8.e kirjeldatud arsti uuringu hindamise ajakulu
suhtes, kuna ph-meetria analüüsi teostab automatiseeritud tarkvara, käsitsi korrigeerimist
tavaliselt vajalik ei ole. Sel juhul kulub arstile ca 20. min. Kõik teised vajalikud
tarvikud/tegevused nagu 8.a -8.d kirjeldatud jäävad samaks. Ühe medtehnika firma esindaja
sõnul on umbkaudne ainult ph-meetriat sondi hind on 65 – 85 €, kombineeritud impendants/phmeetria hind 95€.

2. Eksperthinnangus tõite välja, et „Rahvusvaheliste juhiste alusel on ainult pH-meetria ilma
impedantsanalüüsita näidustatud ainult patsientidel enne operatiivset reflukshaiguste ravi,
teiste näidustuste puhul on näidustatud nii pH-meetria kui ka impedantsanalüüs“. Kas on
võimalik välja tuua ligikaudne prognoos, mitmel korral aastas võiks tekkida vajadus
kasutada ainult pH-meetriat ilma impedantsanalüüsita?
Vastus: Selle küsimuse vastamiseks peaks teadma mitu reflukshaiguse operatsiooni teostatakse
aastas Eestis. Neid numbreid mul ei ole. Dr. Karin Kulli sõnul teostatakse hetkel TÜKis phmeetriat ainult kirurgide poolt enne operatiivset reflukshaiguse ravi. Need on 15 uuringut aastat.
Kui arvestada et sellega et operatiivset reflukshaiguse ravi teostatakse ilmselt ainult suuremates
kirurgia keskustes (TÜK, PERH, ITK, LTKH) siis võib minu meeles umbes arvestada 40 -50
operatsiooniga ja seega 40-50 ainult ph-meetria uuringutega aastas.

