
Taotlus nr 1348 „Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon” 

• Palume kirjeldada „ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  

punktsiooni koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ teenuse läbiviimist, 

sh välja tuua, mille poolest erineb uus teenus „Diagnostilisel või ravi eesmärgil 

elundi/õõne punktsioon“ teenusest. 

VASTUS : uue teenuse „Ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  

punktsiooni koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ tehniline teostus on sama, 

mis teenusel „Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon“.  

Erinevused : uue teenus hõlmab ainult liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  

punktsiooni + uue teenuse korral manustatakse punktsiooni käigus ravi otstarbel 

koheselt ka lokaalseteks süsteteks mõeldud glükokortikosteroidhormooni 

 

• Millistel näidustustel kasutatakse ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse 

kinnituskoha  punktsiooni koos glükokortikoidhormooni manustamisega? 

VASTUS : liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha punktsioon koos 

glükokortikoidhormooni manustamisega on näidustatud põletikuliste liigeshaiguste (N 

: reumatoidartriit, spondüloartropaatiad jt.), osteoartroosi, tendiniitide/tendovaginiitide 

ja entesopaatiate korral. Konkreetse ravivajaduse üle otsustab punktsiooni teostav arst. 

 

• Palume kirjeldada, kuidas hetkel ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse 

kinnituskoha  punktsiooni koos glükokortikoidhormooni manustamisega 

osutamisel arvele kodeerite? 

VASTUS : kasutades teenuskoodi 7005 („Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne 

punktsioon“). Selle teenuskoodi hind ei kata aga lokaalseteks süsteteks vajamineva 

glükokortikosteroidhormooni maksumust. 

 

• Palume esitada uue teenuse „ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse 

kinnituskoha  punktsioon koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ teenust 

vajavate isikute arv ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos 

järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes. 

Aasta Isikute arv 

arvestades nii 

lisanduvaid isikuid kui 

ravi järgmisel aastal 

jätkavaid isikuid 

Ravijuhtude arv 1 isiku kohta 

aastas arvestades asjaolu, et 

kõik patsiendid ei pruugi 

lisanduda teenusele aasta 

algusest 

Teenuse osutamise 

kordade arv aastas 

kokku 

2020    

2021    

2022    

2023    

 

VASTUS : teenuse „Ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  

punktsioon koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ teenust vajavate isikute 

arvu ega teenuse osutamise kordade arvu ei ole võimalik täpselt prognoosida. Uue 

teenuse „Ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  punktsioon koos 

glükokortikoidhormooni manustamisega“ juurutamisel väheneb seni kasutusel oleva 

teenust „Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon“ vajavate isikute arv 

ning teenuse osutamise kordade arv. Mõlema teenuse („Ravi eesmärgil 

liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  punktsiooni koos glükokortikoidhormooni 

manustamisega“ ning „Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon“) 

summaarne teenust vajavate isikute arv ning teenuse osutamiste kordade arv ei suurene.  



Kõige täpsemad andmed senise teenuskoodi 7005 kasutamise kohta Eestis aastate 

lõikes on olemas Eesti Haigekassal (selle alusel on nähtav ka trend). 

 

• Palume esitada proportsionaalne jagunemine ravijuhtude vahel, mille puhul 

manustatakse Depo-Medrol 40 mg 1 ml ja mille puhul Kenalog 40 mg 1 ml. 

VASTUS : erinevate ravimite kasutamise proportsionaalse jagunemise hindamine ei 

ole võimalik. Ravimi kasutamise ja punktsiooni vajaduse üle otsustab punktsiooni 

teostav arst 

 

• Palume esitada uue teenuse „ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse 

kinnituskoha  punktsioon koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ teenuse 

mahtude jagunemine teenust osutavate raviasutuste vahel. 
Raviasutuse nimi Raviarve eriala raviasutuste 

lõikes 

Teenuse osutamise kordade arv 

raviarve erialade lõikes 

   

   

   
 

VASTUS : uue teenuse „Ravi eesmärgil liigese/kõõlustupe/kõõluse kinnituskoha  

punktsioon koos glükokortikoidhormooni manustamisega“ teenuse mahtude 

jagunemist teenust osutavate raviasutuste vahel ei ole vastajal võimalik puuduvate 

andmete tõttu hinnata. Uut teenust teostataks kõigis nendes raviasutustes, kus praegu 

teostatakse teenust „Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon“. 

Mõlema teenuse osutamise summaarne kordade arv jääb samaks: uue teenuse 

osutamise kordade arvu tõus toimub vana teenuse osutamise kordade arvu languse 

arvelt. 


