
Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete 

pareesidega haigele (kestus 30 min)
7011

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min) 7053

Kaugtegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min) 7068

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min) 7054

Kaugtegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min) 7069

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning 

väljendunud liigesejäikusega haigele
7022

Silmapõhja fotografeerimine 7260

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga 7263

Sigmoidoskoopia 7556

Bronhoskoopia 7559

Rektoskoopia 7562

Kolposkoopia 7563

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) 7900

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7901

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7902

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) 7903

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) 7904

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7905

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) 7906

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) 7907

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) 7908

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) 7909

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7910

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7911

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) 7912

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7913

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7914

Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud
Tervishoiuteenuse 

kood



Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte) 7915

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) 7916

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) 7917

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) 7918

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) 7919

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) 7920

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis 6074

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia 7928

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba 

röntgeniülesvõte
7930

Röntgenoskoopia (üks piirkond) 7932

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine 

röntgenoskoopial
7933

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond) 7934

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega 7936

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga 6112

Radiorenograafia 79416

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund) 6263

Toonaudiomeetria 6402

Tümpanomeetria 6408

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring 7941

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring 7942

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring 7943

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring 7946

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) 7948

Kilpnäärme ultraheliuuring 7950

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) 7952

Kõhupiirkonna ultraheliuuring 7956

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring 7958

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring 7953



Vaginaalne ultraheliuuring 7954

Rektaalne ultraheliuuring 7960

Residuaaluriini määramine ultraheliga 7963

Kusepõie refluksi ultraheliuuring 7964

Raseduse ultraheliuuring 7947

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine) 7028

Elektroneuromüograafia 6267

Elektroneurograafia 6268

Tilt-test 6325

Albumiin, valk 66100

Kreatiniin, uurea, kusihape 66102

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin 66103

Kolesterool, triglütseriidid 66104

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL 66105

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-

amülaas
66106

Naatrium, kaalium, kaltsium 66107

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium 66108

Raud, magneesium, fosfaat 66109

Lipaas, pankrease amülaas 66110

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor 66111

C-reaktiivne valk 66112

Happe-aluse tasakaal 66113

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, 

methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin
66114

Vastsündinu bilirubiin 66115

IgG uriinis või liikvoris 66116

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris 66117

Glükohemoglobiin 66118

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immuunglobuliinid, uriini 

või seerumi monoklonaalsed immuunglobuliinid
66119



Seerumi valkude elektroforees 66120

Uriini või liikvori valkude elektroforees 66121

Isoensüümide elektroforees 66122

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin 66123

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, 

tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immuunglobuliinide kapa- 

ja lambda-ahelad

66124

Immuunglobuliinide alaklassid 66125

Süsivesikdefitsiitne transferriin 66126

Transferriini lahustuvad retseptorid 66127

Angiotensiini muundav ensüüm 66128

Koliini esteraas 66129

Hemoglobiin plasmas 66130

Osmolaalsus 66131

Krüoglobuliinid 66132

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas 66133

D-ksüloos uriinis 66135

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin 66136

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil 66137

Ainevahetushaiguste sõeluuringud 66138

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja 

pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, 

guanidinoatsetaat

66139

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, 

metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool
66140

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, 

bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, 

fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid

66141

Etanool 66142

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, 

fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, 

vankomütsiin

66143

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, 

amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat
66144



Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn 66145

Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise 

leukogrammiga)
66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202

Retikulotsüütide uuring 66203

Vereäige mikroskoopiline uuring 66204

Luuüdi tsütoloogiline uuring 66205

Tsütokeemiline üksikuuring 66206

Uriini sademe mikroskoopiline uuring 66208

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped) 66209

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või 

amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring
66211

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või 

amnionivedeliku) tsütogramm
66212

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH 66213

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, 

rakulised elemendid, aglutinatsioon
66214

Veritsusaja uuring 66300

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud 66301

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT 66302

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT* 66303

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini 

monomeerid
66306

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii 

otsese kui ka pöördreaktsiooniga)
66400

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

reaktsiooniga)
66401

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või 

erütrokomponentide kontrollil
66402

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga 66403

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 66404

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis 66500



Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis 66501

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või 

kontsentreerimisega
66502

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks 66503

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le 66510

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le 66511

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas 

(mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)
66512

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti 

kultiveeritavate) patogeenide määramiseks
66513

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud 

külvisüsteemi
66514

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline 

meetod)
66515

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks 

(vedelsöötmesüsteem)
66516

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril 66517

Mükobakterite samastamine 66520

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või 

immunoloogiliste reaktsioonide abil
66521

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise 

spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil
66522

Täpsustav samastamine 66523

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue 

preparaadi suhtes
66530

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis 66531

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, 

hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil
66540

Haigustekitaja markeri määramine immuunfluorestsentsmeetodil 66541

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks 

immuunkromatogeensel meetodil
66542

DNA analüüs PCR-meetodil 66608

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud 

immuunmeetodil (v.a HIV)
66706

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate 

uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine 

immuunmeetodil

66707



Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja 

haigustekitajate uuringud immuunmeetodil
66708

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid 

immuunmeetodil
66709

Kiiranalüüs testribaga 66710

Immuunfluorestsentsuuring 66711

Immuunfluorestsentsuuring valmisslaididel 66712

Biopsiamaterjali immuunfluorestsentsuuring 66713

Immuunblot-uuring 66714

Kompleksne immuunblot-uuring 66715

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine 66716

Tsütobloki uuring (1 blokk) 66813

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine 6260

Karpaalkanali või ganglion stellatum ’i või kolmiknärvi perifeersete 

harude blokaad või epiduraalblokaad
6262

Spiroergomeetria 6307

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil 6360

Kardiotokograafiline non-stress -test 6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest 6336

Lapse aju ultraheliuuring 7940

Loote ultraheliuuring dopleriga 7969

Jalaravikabineti teenus 7049

Torketest allergeeniga 7502

Nahasisene test allergeeniga 7503

Provokatsioonitest 7504

Aplikatsioonitest allergeenidega 7509

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine 7590

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all 7894

Sääre-õlavarre (ABI ) indeksi määramine 6117

Füsioteraapia kodus 7060


