Lisaandmed taotlusele nr 1490 „Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoas“

• Kas lisaks kaasasündinud malformatsioonidele on seisundeid, mille puhul oleks meetod näidustatud?
Laserravi kasutatakse omandatud vaskulaarsete malformatsioonide (näiteks venoossed lakuunid,
teleangiektaasiad) ning teiste omandatud moodustiste (näiteks keloidarmid, hüperpigmentatsioon,
tüükad) puhul.

• Milline on keskmine laseri kasutusaeg ühel patsiendil (alla 5 min ja üle 5 min)?
Protseduurid <5 minutit: laseri kasutusaeg patsiendil keskmiselt 3-4 minutit
Protseduurid üle 5 minuti: laseri kasutusaeg patsiendil keskmiselt 13-15 minutit
Mõlemal juhul lisandub laseri kasutusajale veel 10-15 minutit, mis kulub laseri soojenemisele,
kalibreerimisele ning desinfitseerimisele. Sageli vajalik protseduuri käigus laserit korduvalt kalibreerida,
kuna malformatsioonide reaktsioon laserile on individuaalne. Malformatsioon võib vajada töötlemist ühe
laseriga mitmes režiimis või mõlema laseriga, mis täiendavalt suurendab ajakulu.

• Kas laser kuulub operatsioonitoa varustusse või kasutatakse seda ka muudel erialadel ja
operatsioonidel? Kui jah, palun tooge välja erialad ja diagnoosid.
Laser kuulub operatsioonitoa varustusse. TÜ Kliinikumi operatsiooniblokis on Candela V beam Perfecta
595 nm värvimpulsslaser ja ND:Yag 1064 nm laser. Teised erialad neid konkreetseid lasereid ei kasuta.

Meile teadaolevalt kasutatakse veel teisi lasereid dermatoloogia ja oftalmoloogia valdkondades.
TÜK dermatoloogid kasutavad samu teenuskoode (7801-7804) näiteks rosaatsea, teleangiektaasiate ja
osade vaskulaarsete malformatsioonide raviks. Seega on diagnoose, kus dermatoloogide protseduurid
kattuvad meie poolt teostatavatega, kuid nende patsiendid on valdavalt täiskasvanud, protseduurid on
ambulatoorsed ja protseduure ei teostata operatsioonitoas ega üldnarkoosis. Teenuskoodid 7801-7804 on
jätkuvalt sobilikud ambulatoorsete protseduuride teostamiseks, mille tõttu me ei taotle nende koodide
muutmist, vaid täiendavaid koode operatsioonitoas teostatud protseduuride jaoks.
Oftalmoloogide protseduurid on meie omadest erinevad ning meile teadaolevalt kasutavad teenuskoode
7805-7808. Enamus protseduure ei ole operatsioonitoas ega üldnarkoosis, kuid teatud juhtudel võib
laserravi olla osa silmaoperatsioonist. Siinkohal on oluline rõhutada, et silmaarstid kasutavad erinevaid
lasereid ning erinevatel eesmärkidel, kui käesolevas taotluses käsitletu.

Mitmes erakliinikus on laserravi võimekus olemas, kuid meile teadaolevalt on need protseduurid
tasulised.

• Milliseid operatsiooni- ja/või laserravi koode olete kasutanud siiani protseduuri teostamisel?
7801 Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil
7802 Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga
7803 Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel
7804 Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

• Palun põhjendage, miks hetkel olemasolevad teenusekoodid ei sobi protseduuri kodeerimiseks?
Olemasolevad koodid (7801-7804) on jätkuvalt sobilikud ambulatoorselt teostatavate protseduuride
jaoks, sest nad katavad ambulatoorsel protseduuril lihtsa sisustusega ruumis lühiajalise ja nõrga
jõudlusega protseduuri, mis on sobilik väiksema haaratusega ja pindmisemate moodustiste raviks.
Olemasolevad koodid ei kata protseduure, mis teostatakse operatsioonitoas narkoosivõimalusega ning
kus kasutatakse võimsamaid laseraparaate ja/või suurema energiaga režiime. Taotleme kulupõhist hinda
juba teostatavale protseduurile, mis võiks olla uute koodidega, sest see võimaldaks eristada
ambulatoorselt ning operatsioonitoas teostatud laserravi protseduure.

