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Jakelussa mainituille

Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 15.6.2017

Lääkärinpalkkiot
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on antanut 8.2.2017 suosituksen
polvikuluman tähystyskirurgisesta hoidosta. Suosituksen mukaan ikääntymisestä johtuvan polvikuluman eli polven lievän nivelrikon ja degeneratiivisen polvikierukan repeämän tähystyskirurginen tutkimus ja hoito eivät kuulu Suomen terveydenhuollon
julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan potilailla, joilla ei ole merkittävää akuuttia
polvivammaa tai lääkärin toteamaa lukkopolvea.
Tämän suosituksen perusteella Kelassa tehdään tarkennuksia alla lueteltujen toimenpiteiden korvattavuuksiin 15.6.2017 alkaen.
Koodi

Nimi

Suorakorvausta ei myönnetä
NGD05

Polven nivelkierukan poisto tähystyksessä osittain

NGF35

Polven nivelruston muovaus

Korvausta ei myönnetä
NGA30

Polvinivelen tähystystutkimus

NGD15

Polven nivelkierukan poisto ASKO

NGF25

Polvinivelen debridement ASKO

Asiakas voi hakea itse korvauksen Kelasta toimenpiteistä NGD05 ja NGF35. Korvaushakemukseen tulee liittää hoitokertomus tai muu vastaava selvitys, josta voidaan
todeta korvausedellytysten täyttyminen.
Myös muiden polvinivelen tähystyskirurgisten toimenpidekoodien käyttöä seurataan
ja korvaushakemuksiin pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä korvausoikeuden selvittämiseksi.

Valohoidot
Kelassa otetaan käyttöön 15.6.2017 koodistopalvelimella voimassa olevat valohoidon
koodit ja luovutaan Kelan omista valohoidon koodeista. Taksa on sama 3 e uusilla
koodeilla kuten oli nyt poistettavillakin koodeilla.
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Koodi

Nimi

Taksa

Käyttöön otettavat koodit
WXQ10

PUVA-hoito, systeeminen herkistys

3,00

WXQ12

PUVA-hoito, paikallinen herkistys

3,00

WXQ20

UVA-valohoito, laajakaistainen

3,00

WXQ21

UVA1-valohoito (340-400 nm)

3,00

WXQ24

SUP-valohoito (UVA/UVB-hoito)

3,00

WXQ26

UVB-valohoito, laajakaistainen

3,00

WXQ27

UVB-valohoito, kapeakaistainen
(311-313 nm)

3,00

Poistuvat Kelan omat koodit
903

PUVA-laitteella annettu valohoito

-

904

SUP-laitteella annettu valohoito

-

905

UVB-laitteella annettu valohoito

-

Taksat
8.6.2017 alkaen sairaanhoitokorvausten taksat voi kopioida ascii-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä edellyttää käyttäjätunnusta, jota voi hakea sähköpostitse
sairausvakuutus@kela.fi. Suorakorvausmenettelyyn soveltuvat koodit ovat kopioitavassa taksatiedostossa toimenpidenimikkeineen ja korvaustaksoineen.
Tässä tiedotteessa mainitut koodimuutokset tulevat voimaan 15.6.5017 alkaen.
Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona www.kela.fi/taksat
8.6.2017. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Tämä tiedote on luettavissa www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
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