
Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon. 

Taotluse „Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon“  kohta palume esitada  

järgmised lisaandmed: 

1.  Kas ja milliste teenuskoodidega on krüoablatsiooni protseduure senini kodeeritud? 

2.  Aparatuuri  ja selle lisavahendite loetelu, kasutamine (ühekordsed ja korduvalt  

kasutatavad materjalid, nende kulu protseduuril) ja hinnad ehk et palume  esitada  

kuluarvestuse lisa, millele taotluses on viidatud. 

3.  Kas on teada ja võimalik esitada Eestis teostatud protseduuride kohta patsientide  

tulemusnäitajad? 

4.  Taotluses on esitatud, et teenuse osutajaks peab olema üksnes PERH. Palume  

põhjendada, miks ainult nimetatud haigla. 

 

5.  Kas esitatud  patsientide arv hõlmab kogu Eesti vajaduse? Kui ei, palume täpsustada  

numbrit. 

6.  Kas uue teenuse lisandumisel väheneb mingite muude teenuste kasutus arvestades nende  

patsientide ravi tänast praktikat? Kui jah, nimetada need teenused ja tuua välja võimalik  

muutus. 

VASTUSED 

1. Protseduuriga alustatud  7  aastat tagasi. HK nimekirjas ei olnud vastavaid protseduuri koode,  

kuid on  olnud patsiente, kelle  raviks neeru kasvaja krüoablatsioon oli parim ravi võimalus.  Lähtudes 

olukorrast   protseduur oli kodeeritud järgnevalt/kasutatud asenduskoode :  06031 (1698; KAD 97)x1; 

7891x1;7897x1;7892x8; 7967x1;7160x1;7435x1;7404x12 

2. Cryo aparaat SeedNet – statsionaarne, olemas;  

            Värvidoppleriga Uh aparaat-statsionaarne,olemas; 

Lisavahendid: protseduuril kasuatatkse  5 ühekordset krüoablatsiooni nõela , lisaks kaks ühekordset 

termoandurit. Selle komplekti   hind 3500 eur ( 5+2). ( Vt .lisatud tabel) 

Gaasid Heelium ja Argoon.  Ühe Heeliumi ballooniga saab teostada 6 ja Argooniga 3 protseduuri               

(vt .lisatud tabel). Siia lisandub nimetatud gaaside balloonide igakuine rendikulu;  

Ühekordne laparoksoopia komplekt  



Korduvkasutusega biopsia püstol.  

Ühekordne  laparoskoopiline  UH sond(vt.tabel) 

 

3. Eestis on ravitud käesolevalt 22 patsienti (7a. vältel).  Lokaalseid retsidiive senini ei ole olnud 

ning vähispetsiifiline elulemus on 100% (jälgimisperiood 1-7a.).   

4. Tegemist on kuluka protseduuriga mis eeldab spetsiifilist aparatuuri ning koolitatud 

personali. Vastav aparatuur ning spetsialiteet on PERHis olemas.  Sobivate patsientide arv on väike, 

mistõttu ei ole mõistlik teistel haiglate vajalikku aparatuuri soetada. 

5. Esitatud patsientide arv hõlmab kogu Eesti vajaduse. 

6. Teenuse lisandumisel ei vähene teiste teenuste kasutus. 

 

 


