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1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;  

Seoses tervishoiuteenuste loetelus oleva teenuse „Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi 

rajamine" (kood 7583) osutamisega tekib hilisemalt vajadus gastrostoomi sondi/kateetrit 

vahetada. Raviarvete kontrollil on selgunud, et selle tegevuse korral on kasutatud koodiga 

7583 tähistatud teenust, mis ei ole põhjendatud, kuna uue gastrostoomi rajamist ei toimu. 

Gatrostoomi sondi/kateetri vahetamise korral tuleks raviarvele kodeerida gastrostoomi 

sond/kateeter lisavahendina, kuid on selgunud, et vastavat lisavahendi koodi 

tervishoiuteenuste loetelus ei ole. Tegemist on uue lisavahendiga tervishoiuteenuste 

loetelus (7. peatükki „Meditsiiniseadmed ja ravimid“). 

Lisaks tuleb taotluse raames analüüsida, millised kulud kaasnevad lisaks lisavahendi 

maksumusele gastrostoomi sondi/kateetri vahetamisega ning otsustada, kas on vajalik luua 

uus teenuse kood ka sondi/kateetri vahetamise tegevuse kulude katmiseks või mitte. 

Lisavahendi vajalikkuse ja maksumuse ning võimalik lisamine tervishoiuteenuste loetellu 

selgitatakse välja koostöös Eesti Gastroenteroloogide Seltsiga ja Eesti Gastrointestinaalse 

Endoskoopia Ühinguga. 

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega 

Tegemist on uue lisavahendiga tervishoiuteenuste loetelus. Alternatiivid puuduvad. 

2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Kulutused puuduvad. 

2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 

Erialaspetsialistide hinnangul on antud teenuse käsitlemise juures oluline arvestada 

kahe erineva olukorraga: endoskoopiaga ja endoskoopiata (PEG sondi paigaldamine). 

Kui uue sondi asetamine toimub endoskoopial (kasutatakse gastroskoopi) ja uut PEG 

komplekti siis on aja, personali ja materjali kulu sama nagu PEG esmasel paigutamisel 

ja uut hinda teha pole vaja (põhjuseks siin ju ongi enamasti PEG sondi väljanihkumine, 

harvem ka umbumine). 

Kui asetatakse näiteks EMOs läbi formeerinud kanali PEG sond mis fikseeritakse 

makku ballooniga – siin pole tegu endoskoopiaga, sellisel juhul oleks tegu ennekõike 

materjali kuluga, mis on arvatavalt ligilähedane PEG süsteemi maksumusega. 

Turustaja firma pakub komplekte, mida saab endoskoobita paigaldada, mille hind 

erialaspetsialistide andmetel on hind 69,00 eurot+ km. Aga sellisel juhul pole tegu 

endoskoopia koodiga ja siia ei tohi lisada gastroskoopiat. Kui sageli seda sondi Eestis 

kasutatakse me ei tea, kuna ühingul puudub ligipääs üle Eestilisele statistikale. Kas 

tuleb arvesse kasutada PEG asetamise koodi aga gastrsokoopia koodita – vajab 

täpsemat tulu ja kulupõhist analüüsi. 

2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta 

Uuringuid kiirotsingul ei leitud. 



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

eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele; 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos 

teiste erialadega;  

5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Muudatuse mitte täpsustamisel jätkub vale kodeerimine. 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Koos erialaseltsidega väljaselgitada teenuse täpsed asjaolud ning sellega kaasnevad kulud 

ning rakendustingimused. 

7. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:  

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Seoses teenusega 7583 

"Endoskoopiline perkutaanse 

gastrostoomi rajamine" sondi 

lisamine lisavahendina 

Uue teenuse 

(lisavahendi) 

lisamine. 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa       

Teenuse alternatiivid Puuduvad       

Kulutõhusus  Ei hinnatud  

Omaosalus Ei       

Vajadus             

            

Teenuse piirhind Ei arvutatud       

Kohaldamise tingimused Vajavad täpset väljaselgitamist       

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Ei arvutatud       

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

Erialaspetsialistide arvamus 

PEG sondi vahetamise osas on, 

et kui uue sondi asetamine 

toimub endoskoopial 

(kasutatakse gastroskoopi) ja 

paigaldatakse uus PEG 

komplekt, siis on aja, personali 

ja materjali kulu sama nagu 

PEG esmasel paigutamisel ja uut 

hinda teha pole vaja (põhjuseks 

siin ju ongi enamasti PEG sondi 

väljanihkumine, harvem ka 

umbumine, buried bumper tuleb 

õnneks harva ette). Kas tuleb 

arvel kasutada PEG asetamise 

koodi ilma gastrsokoopia 

koodita – vajab täpsemat tulu ja 

kulupõhist analüüsi. 

      

 
 


