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Kinnitud

A.Detotšenko
juhatuse liige
02.05.2017.a.
Kindlustamata isikutelt võetakse tasu haigekassa hinnakirja alusel.
Tasulisi teenuseid osutatakse patsientidele, kel puudub kehtiv ravikindlustus Eesti Haigekassas; kui
patsient taotleb tervishoiuteenust, mida Eesti Haigekassa ei rahasta; kui patsient soovib uuringut või
protseduuri, kuid ei oma saatekirja või soovib ravijärjekorras kiiremat teenindamist.
Meie raviasutuses on võimalik teha järgmisi tasulisi uuringuid ja protseduure:.

Tervishoiuteenuse nimetus
Kood
Eriarsti esmane vastuvõtt
Eriarsti korduv vastuvõtt
I.

3002
3004

Piirhind
eurodes
20,50
13,00

Labor
Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

6,18

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud

66301

23,04

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

3,98

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT

66303

5,76

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

14,38

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud

66305

25,90

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid,
fibriini monomeerid

66306

12,89

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III

66307

9,33
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Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin
S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid

66308

18,56

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

17,33

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

4,99

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud
preparaadis

66501

7,52

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva
kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

10,74

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

10,94

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

10,45

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

6,91

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises
keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

17,78

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate
või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

29,94

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud
külvisüsteemi

66514

15,24

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks
(klassikaline meetod)

66515

30,44

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks
(vedelsöötmesüsteem)

66516

34,29

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

20,33

Mükobakterite samastamine

66520

46,94

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või
immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

11,03

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või
immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi
abil

66522

12,81

Külvid

Haigustekitaja samastamine
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Täpsustav samastamine

66523

8,50

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil
kuni kuue preparaadi suhtes

66530

7,05

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes
preparaadis

66531

9,17

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja
antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

85,39

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-,
hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil

66540

7,31

Haigustekitaja markeri määramine
immunofluorestsentsmeetodil

66541

11,03

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks
immuunkromatogeensel meetodil

66542

19,82

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine,
haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja
ensüümide määramine immuunmeetodil

66707

8,51

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite
määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66708

12,69

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised
analüüsid immuunmeetodil

66709

30,27

Kiiranalüüs testribaga

66710

4,70

Immunoblot-uuring

66714

24,73

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

106,01

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

41,97

Analüüs läbivoolutsütomeetril

66718

23,63

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

6,12

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

27,84

Ravimitundlikkuse määramine

Teised mikrobioloogilised uuringud
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AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp
määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

13,31

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud
otsese reaktsiooniga)

66401

9,68

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või
erütrokomponentide kontrollil

66402

1,46

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe
erütrotsüüdiga

II.

66403

10,02

Röntgeniülesvõtete piirhinnad

Tervishoiuteenuse
nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte
peapiirkonnast
(üks ülesvõte)

7900 Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
peapiirkonnast üks ülesvõte

9,19

Röntgeniülesvõte
peapiirkonnast
(kaks ülesvõtet)

7901 Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
peapiirkonnast kaks ülesvõtet

13,76

Röntgeniülesvõte
peapiirkonnast
(kolm või enam
ülesvõtet)

7902 Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,96

Röntgeniülesvõte
lülisamba piirkonnast
(üks ülesvõte)

7906 Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

10,53

Röntgeniülesvõte
lülisamba piirkonnast
(kaks ülesvõtet)

7907 Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui
uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui
kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest
alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse
üle koodi 7908 alusel

16,07

Röntgeniülesvõte
7908 Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul
lülisamba piirkonnast
lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse
(iga järgmine ülesvõte)
lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

9,49
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Röntgeniülesvõte
rindkere piirkonnast
(üks ülesvõte)

7903 Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
rindkere piirkonnast üks ülesvõte

10,63

Röntgeniülesvõte
rindkere piirkonnast
(kaks ülesvõtet)

7904 Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

16,44

Röntgeniülesvõte
rindkere piirkonnast
(kolm või enam
ülesvõtet)

7905 Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,97

Röntgeniülesvõte
kõhupiirkonnast
(üks ülesvõte)

7909 Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
kõhupiirkonnast üks ülesvõte

9,38

Röntgeniülesvõte
kõhupiirkonnast
(kaks ülesvõtet)

7910 Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

14,40

Röntgeniülesvõte
kõhupiirkonnast
(kolm või enam
ülesvõtet)

7911 Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

17,23

Röntgeniülesvõte
vaagnapiirkonnast
(üks ülesvõte)

7912 Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

10,53

Röntgeniülesvõte
vaagnapiirkonnast
(kaks ülesvõtet)

7913 Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

15,55

Röntgeniülesvõte
vaagnapiirkonnast
(kolm või enam
ülesvõtet)

7914 Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

20,16

Röntgeniülesvõte
7915 Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
ülajäsemetest ja/või
ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte
liigestest (üks ülesvõte)

10,53

Röntgeniülesvõte
ülajäsemetest
(kaks ülesvõtet)

13,47

7916 Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus
tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab
haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva
ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917
alusel
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Röntgeniülesvõte
7917 Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul
ülajäsemetest
lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse
(iga järgmine ülesvõte)
ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

9,11

Röntgeniülesvõte
alajäsemetest
(üks ülesvõte)

7918 Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
alajäsemetest üks ülesvõte

11,79

Röntgeniülesvõte
alajäsemetest
(kaks ülesvõtet)

7919 Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse
alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus
tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab
haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva
ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920
alusel

13,66

Röntgeniülesvõte
7920 Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul
alajäsemetest
lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse
(iga järgmine ülesvõte)
alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

9,57

Jäseme ülesvõte telje
mõõtmiseks või
täispikkuses lülisamba
röntgeniülesvõte

24,59

III.

7930

Ultraheli piirhinnad

Tervishoiuteenuse
nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Ühe piirkonna arterite
ultraheliuuring

7941 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe
alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe
poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks
kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe
neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

13,17

Ühe piirkonna veenide
ultraheliuuring

7942 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe
alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe
poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks
kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund,
vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

13,17

Ühe piirkonna arterite ja 7943 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe
veenide ultraheliuuring
alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe
poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks
kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe
neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

Piirhind
eurodes

19,97
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Ühe piirkonna
liigese/liigeste
ultraheliuuring

7946 Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges,
õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond,
lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond,
vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja
jalalaba piirkonna liigesed

12,29

Pehmete kudede
ultraheliuuring
(üks piirkond)

7948 Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude,
lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael,
rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse,
välissuguelundid

12,42

Kilpnäärme
ultraheliuuring

7950

11,39

Rinnanäärme
7952
ultraheliuuring (üks rind)

14,68

Kõhupiirkonna
ultraheliuuring

7956

14,45

Vaagnapiirkonna
ultraheliuuring

7958

14,45

Kõhu- ja
vaagnapiirkonna
ultraheliuuring

7953

21,88

Vaginaalne
ultraheliuuring

7954

17,83

Rektaalne
ultraheliuuring

7960

15,16

Residuaaluriini
määramine ultraheliga

7963

7,03

IV.

Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

50,82

Pindmiste naha ja nahaaluskoe
tuumorite eemaldamine

7114

45,66
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Pindmiste haavade ekstsisioon,
kirurgiline korrastus

7115

28,27

Mädakolde avamine ja
dreneerimine

7116

23,29

Võõrkeha (v.a implantaadi)
eemaldamine pehmetest
kudedest

7117

52,60

Väikese implantaadi
eemaldamine

7118

55,24

Väikese implantaadi
vahetamine

7119

54,98

Nahatransplantatsioon alla
0,5% nahapinnast

7120

53,87

Väikese luu amputatsioon või
köndi korrastus

7121

66,42

Muud kirurgilised protseduurid

7122

22,01

Labakäe ja -jala
sirutajakõõluste ja/või lihaste
õmblus

7123

49,87

Luu trepanatsioon ja/või
sekvestrektoomia

7124

31,80

Nahaplastika toitval jalal

7126

49,26

Skelettekstensioon

7127

58,11

Puusakipsi või kipskorseti
asetamine

7136

71,96

Õlavarre kips- või kerglahase
asetamine

7128

27,68

Sääre kips- või kerglahase
asetamine

7129

34,78

Muu kips- või kerglahase
asetamine

7130

17,56

Repositsioonid väikestel luudel
ja liigestel

7131

17,79
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Repositsioonid suurtel luudel ja
liigestel

7132

26,55

Sidumine (ambulatoorne)

7141

26,99

V.

Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või
teleskoopiliste prillide
määramine

7251

1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

11,33

Sarvkesta- ja
valgekestaõmbluste
eemaldamine

7253

11,47

Halasion jt lau- ning
limaskestaoperatsioonid

7254

10,30

Pisarakanalite sondeerimine ja
loputus

7255

11,15

Sarvkesta krüoteraapia

7256

13,02

Sarvkesta abrasioon, sügavalt
sarvkestast võõrkeha
eemaldamine

7257

9,52

Orbita flegmooni avamine

7258

14,02

Parabulbaarsed ja
subkonjunktiivsed süstid

7259

4,38

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70
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Fluorestsentne angiograafia

7261

44,54

Kompuuterperimeetria

7262

24,24

Silmapõhja uuring
kolmepeegliläätse või Volke
luubiga

7263

5,32

Silmade liikuvuse ja
fusioonivõime uuring
sünoptofoori abil

7264

10,14

Silmalihaste funktsioonivõime
uuring Hessi ekraani abil

7265

9,90

Prismakorrektsioon Fresneli
prismakleepsudega

7266

53,92

Silmade refraktsiooni uurimine
autorefraktomeetri abil

7267

6,71

Silma ultraheliuuring

6004

16,04

Silmapõhja optiline koherentne
tomograafia

7268

12,28

Silma eesosa optiline
koherentne tomograafia

7269

18,34

Nägemisnärvi diski ja
närvikiudude kihi
topograafiline uuring

7270

11,84

Intravitreaalne ravimi
manustamine

7271

53,91

VI.

Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

7,09

Toonaudiomeetria

6402

11,26

Tümpanomeetria

6408

8,84

Abstsessi avamine ninaõõnes,
neelus või väliskõrvas,
paratsentees

7301

10,40
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Tüsistunud võõrkehade
eemaldamine ninaõõnest,
neelust või kuulmekäigust

7302

13,67

Ninaverejooksu peatamine
kaustika või eesmise
tamponaadiga

7308

13,67

Kuulmetõrve kateeterdamine
koos läbipuhumisega

7310

7,09

Otomikroskoopia

7312

9,07

VII.

Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela
koagulatsioon/krüo

7351

41,58

Emakasisese vahendi
paigaldamine/instrumentaalne
väljutamine, emakakaela
laiendamine

7352

31,08

Kolposkoopia

7563

39,64

VIII. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad
Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

45,59

Rektoskoopia

7562

17,87

Sigmoidoskoopia

7556

39,64

Koloskoopia

7558

71,08

Sõeluuringu koloskoopia

7597

88,71
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Kapselendoskoopia
gastroenteroloogi, (üld)kirurgi,
pediaatri suunamisel

7566

832,96

