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TASULISED LABORIUURINGUD TERVISETÕENDI JAOKS 

Hinnad alates 01.04.2019 

1. Kõik külviuuringud tervisetõendi jaoks on tasulised. Laboris saab maksta nii sularahas 

kui pangakaardiga. 

2. Laborisse tulles peab patsiendil kaasas olema materjal soovitud uuringuks: 

2.1.  Roe kindlalt suletud kaanega proovitopsis. Uuringuteks vajalik materjali kogus on 1-3 

hernetera suurune. 

2.2. Transportsöötmega tampooniga võetud ninakaabe MRSA külvi jaoks. Materjal tuleb 

võtta ninast umbes 2 cm sügavuselt (võtab uuringu tellija). 

3. Isemaksja uuringuid on perearstil võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu. Selleks tuleb 

vormistada tellimus esialgu arsti nime alt nagu teistegi uuringute puhul ning trükkida välja 

tellimusleht, kuhu märkida „isemaksja”. Laboris teeme enne tellimuse kinnitamist muudatuse 

tellija koha peale (perearst -> isemaksja). 

SA Viljandi haigla labor teostab tervisekontrolli uuringuid nakkushaiguste suhtes 

alljärgnevalt: 

Kutse- või tegevusala 

nimetus 

Teostatav 

kompleksuuring 

Proovi-

nõu 

Haige-

kassa kood 

Haigekassa 

piirhind, 

EUR 

Vastuse 

saamise 

aeg 

1. Toitu ja joogivett 

käitlevad töötajad ning oma 

tööülesannete tõttu toidu ja 

joogiveega või selle 

käitlemisvahenditega 

kokkupuutuvad töötajad, 

samuti toidu ja joogivee 

käitlemisruume puhastavad 

töötajad 

külvid Salmonella, 

Shigella ja 

Campylobacter`i 

suhtes: 

St-Salmonella 

St-Shigella 

St-Campylobacter 

külv 

Roojatops 

 

66510, 

66511 ja 

66512 

12,06 +7,91 

+ 20,20= 

40,17 

3-5 

tööpäeva 

2. Loomapidajad ja isikud, 

kes oma tööülesannete tõttu 

puutuvad vahetult kokku 

põllumajandusloomade ja 

loomsete saadustega, (välja 

arvatud loomapidajad, kes 

peavad põllumajandusloomi, 

külvid Salmonella 

ja Campylobacter`i 

suhtes: 

St-Salmonella 

St-Campylobacter 

külv 

Roojatops 

 

66510 ja 

66512 

12,06 

+20.20=32,

26 

3-5 

tööpäeva 
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et saada loomseid saadusi 

enda tarbeks) 

3. Tervishoiutöötajad ning 

teised patsiendiga vahetult 

kokkupuutuvad 

tervishoiuasutuse töötajad 

Vajadusel: 

Ninakaape külv 

MRSA-kandlusele: 

Nose-MRSA 

skriining 

Transport-

söötmega 

tampoon 

66510 

66521 

66530 

12,06 + 

12,80+ 

8,15=33,01 

3-5 

tööpäeva 

4. Abivajajale vahetult 

teenust osutavad 

hoolekandetöötajad 

Vajadusel: 

Ninakaape külv 

MRSA-kandlusele: 

Nose-MRSA 

skriining 

Transport- 

söötmega 

tampoon 

66510 

66521 

66530 

12,06 + 

12,80+ 

8,15=33,01 

3-5 

tööpäeva 

Alus: Tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes kuuluvate kutse- ja tegevusalade tervisekontrolli 

uuringute ning vastunäidustuste loetelu (NETS, § 13) . Kehtib alates 01.01.2017 

 

NB! Toidukäitlejatel on vajalik ka Shigella külv lisaks Salmonella ja kampülobakteri 

külvile. 

Lp perearstid! 

• PALUME TÄPSELT MÄRKIDA, MILLISE KOMPLEKSUURINGU TELLITE! 

• Perearstid saavad proovitopse ja transportsöötmega tampoone tellida laborist tööpäeviti 

tel. 435 2086. 

• Kõiki muid uuringuid nakkushaiguste suhtes teeme vastavalt haigekassa hinnakirjale. 

Kui tervisedeklaratsiooni põhjal on kahtlus, et patsiendil esineb mõni nakkushaigus, mille 

korral on töötamine vastunäidustatud, siis palume seda saatekirjal märkida (tellida uuring 

just selle tekitaja suhtes). Külvi korral lisandub esmaskülvi koodidele 66510, 66511 või 

66512 tekitaja samastamine (koodid 66521 või 66522, 66523) ning vajadusel 

antimikroobse tundlikkuse määramine (66530 X tasside arv, 66531 x MIK ribade arv). 

 

Lisainfot saab tööpäeviti  mikrobioloogia laborist telefonil 435 2094. 

 


