
Uuringud ja protseduurid
Tervishoiuteenuse 

kood

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min) 3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min) 3112

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne) 3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min) 3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 

30 min)
3218

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 

min)
3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 

min) 
3099

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne) esmatasandi 

tervisekeskuses 
3028

Koduõendusteenus 3026

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon 7005

Puurbiopsia 7006

Dermatoskoopia 7007

Digitaalne dermatoskoopia 7008

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele) 7025

Laparotsentees 7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine 7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus 7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine 7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest 7117

Väikese implantaadi eemaldamine 7118

Väikese implantaadi vahetamine 7119

Muud kirurgilised protseduurid 7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine 7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine 7129

Muu kips- või kerglahase asetamine 7130

Sidumine (ambulatoorne) 7141

Kateeterdamine 7159

Püsikateetri paigaldamine 7160

Epitsüstostoomi vahetus 7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163



Punktsiooniga epitsüstostoomia 7165

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine 66719

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC) 66822

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine 3096

Ösofagogastroduodenoskoopia 7551

Kolonoskoopia 7558

Kipsi asetamine endaskoopial 7574

Endoskoopiline injektsioonravi 7576

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi 

kasutamisega
7577

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial 7578

Spirograafia 6301

Bronhodilataatortest 6302

Vererõhu ööpäevane monitooring 6344

EKG monitooring 24 tundi 6371

Ehhokardiograafia osalise mahuga 6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal) 6324

Täismahus ehhokardiograafia 6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all 7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) 66800

66811

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine,

emakakaela laiendamine
7352

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud 

günekotsütoloogiline

uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud

günekotsütoloogiline uuring
66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline

günekotsütoloogiline uuring



Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 

klaas) 
66802

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) 66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) 66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki) 7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial 7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi) 7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend 2930L

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) 7050

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) 7065

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min) 7051

Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min) 7066

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min) 7052

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min) 7067

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu 

täpsustamiseks 
66821

SARS koroonaviirus-2 RNA määramine real-time-PCR-meetodil 66634

66823

66644

66801

66804
Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul 

või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805
Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või 

tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja 

histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) 

järjestuse määramisel

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse 

diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)


