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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus ANUSE OPERATSIOON 

Taotluse number 1174 

 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Taotluse esitaja on Eesti Haigekassa. 

Eesmärk on üle vaadata ja selgelt välja tuua , milliseid tegevusi ja ressursse sisaldab TTL – is olev 

teenus koodiga 0J2121“Anuse operatsioon“. 2015.aasta esimesel poolaastal viis haigekassa läbi 

simultaanoperatsioonide sihtvaliku, millest selgus, et teenust koodiga 0J2121 kodeeriti arvetel 

kaks korda, ning rakendati simultaansuskoefitsenti 1,25 juhul, kui tehti korraga anuse fistli 

operatsioon ja hemoroidektoomia. 

Taotluse raames välja selgitada, kas teenus koodiga 0J2121 tähistab kõiki anusel tehtavaid 

kirurgilisi manipulatsioone ning, kas antud koodiga teenust kasutatakse oluliselt erineva 

ressursikasutuse ja maksumusega operatsioonide tegemisel. 

 

2. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus 

Tervishoiuteenuste loetelus on teenuse Anuse operatsioon (koodiga 0J2121) hind 249,84 eurot. 

Teenust koodiga 0J2121 on 2015.aastal märgitud raviarvetele 1 428 korral.  

Eesti Üldkirurgide Seltsi hinnangul teenus koodiga 0J2121 ei sisalda kõiki anusel tehtavaid 

manipulatsioone ning tuleks kaaluda koodi 0J2121 asendamist täpsemalt defineeritud 

operatsioonidega. 

Välja selgitamaks kuidas jagada teenust 0J2121 mitmeks erinevaks operatsiooniks 

analüüsisime teenuse jagunemist NCSP koodide järgi 2015.aastal. 

 

Tabel 1. Anuse operatsioon (kood 0J2121) NCSP koodide järgi 2015. aastal 

 

NCSP NCSP nimetus NCSP NCSP nimetus NCSP NCSP nimetus 

NCSP 

kordi 

JH 
Pärak ja 

perianaalne kude 
JHA 

Päraku ja perianaalse 

koe intsisioon, biopsia 

ja lesiooni ekstsisioon 

JHA00 Anaalne või perianaalne intsisioon 37 

      JHA10 Anaalkanali biopsia 5 

      JHA20 

Anaalkanali või perianaalse koe 

lesiooni 253 

      JHA30 

Termoprotseduur anaalkanali või 

perianaa 5 

          KOKKU  300 

    JHB 

Protseduurid 

hemorroidide ja 

limaskesta prolapsi 

korral 

JHB00 Hemorroidektoomia 516 

      JHB10 

Hemorroidide või limaskesta prolapsi 

ter 4 

      JHB20 Hemorroidide skleroteraapia 6 

      JHB30 

Hemorroidide või limaskesta prolapsi 

lig 155 
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      JHB40 

Anaalmukoosa resektsioon ja stapler-

õmbl 119 

      JHB96 

Muu protseduur hemorroidide või 

limaskes 80 

          KOKKU  880 

    JHC 
Rekonstruktiivsed 

operatsioonid pärakul 
JHC00 Anaalsfinkteri suturatsioon 4 

      JHC10 

Anaalsfinkteri rekonstruktsioon ilma 

tra 1 

      JHC30 

Anaalsfinkteri rekonstruktsioon 

lihase t 2 

      JHC50 Anaalatreesia anaalne korrektsioon 1 

          KOKKU  8 

    JHD 

Anaalsfinkteri 

dilateerimine ja 

intsisioon 

JHD00 Anaaldilatatsioon 42 

      JHD10 Anaalsfinkteri müotoomia 25 

      JHD20 Anaalfistuli intsisioon 23 

      JHD30 Anaalfistuli mittetäielik intsisioon 16 

      JHD33 Anaalfistuli täielik intsisioon 102 

      JHD40 

Sisemise anaalsfinkteri osaline 

ekstsisi 22 

      JHD50 

Anaalfistuli ektsisioon ja limaskesta 

la 13 

          KOKKU  243 

    JHW 

Muud operatsioonid 

pärakul ja perianaalsel 

koel JHW96 

Muu operatsioon pärakul ja 

perianaaslsel 32 

 

Eelpool toodud tabeli andmetel saab eristada viite alagruppi. Lähtuvalt antud tulemustest 

pöörduda Eesti Üldkirurgia Seltsi poole ettepanekuga koostööks teenuse „Anuse operatsioon“ 

(koodiga 0J2121) jagamiseks kolmeks või enamaks erinevaks operatsiooniks: 

1) Hemorroidektoomia 

2) Päraku ja perianaalse koe intsisioon , biopsia või lesiooni ekstsisioon 

3) Anaalsfinkteril dilateerimine , intsisioon või rekonstruktiivsed operatsioonid 

pärakul 

4) ....... 

 

3. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega. 

Ei ole teada kuna teenuse jagamine mitmeks erinevaks operatsiooniks ei ole erialaseltsiga 

läbiarutatud. 

4. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas tuuakse 

eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele. 

Ei ole võimalik välja tuua kuna uute teenuste mahud ja hinnad pole teada. Eesmärgiks on antud 

teenuse jagamisega mitmeks erinevaks operatsiooniks , et kaob põhjendatud võimalus, 

teenuste märkimisel raviarvetele, jälgida simultaansuse põhimõtet. 

5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja 

seos teiste erialadega;  

Mõjutab üldkirurgia statsionaarse eriala lepingu mahtu. 
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6. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Olemasoleva teenuse „Anuse operatsioon (koodiga 0J2121) väärkasutamine võimalik. 

 

7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Teenuse 0J2121 lahutamisel mitmeks erinevaks operatsiooniks kaaluda rakendustingimuste 

vajalikkust. 

 

8.  Kokkuvõte 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus  0J2121 Anuse operatsioon   

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Ei ole teada kuna teenuse jagamine 

mitmeks erinevaks operatsiooniks ei ole 

erialaseltsiga läbiräägitud 

 

Kulutõhusus Ei otsitud  

Omaosalus   

Vajadus Olemas   

  

Teenuse piirhind  249,89 eurot  

Kohaldamise 

tingimused 

Teenuse 0J2121 lahutamisel mitmeks 

erinevaks operatsiooniks kaaluda 

rakendustingimuste vajalikkust. 

 

 

Muudatusest tulenev 

lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas 

kokku 

Ei ole võimalik välja tuua kuna uute 

teenuste mahud ja hinnad pole teada. 
 

Lühikokkuvõte 

hinnatava teenuse 

kohta  

Koostöös Eesti Üldkirurgia Seltsiga leida 

sobivad variandid teenuse „Anuse 

operatsioon“ (koodiga 0J2121) jagamiseks 

kolmeks või enamaks erinevaks 

operatsiooniks. 

 

 

  

 


