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Tänusõnad 

 

Käesoleva aruande koostamisel on olnud suureks abiks Eesti Haigekassa piirkondlike 
osakondade usaldusarstide poolt koostatud kokkuvõtvad DRG testbaasi kontrollimise tulemuste 
aruanded ja töö käigus peetud arutelud, mis võimaldasid teha siin aruandes toodud üldistavaid 
järeldusi peamiste DRG-ga seotud kodeerimisvigade kohta. Väga oluliseks toeks on aruande 
koostamisel olnud ka tervishoiuteenuste osakonna kommentaarid ja ettepanekud. 

Samuti tahame tänada kõiki raviasutuste ja erialade esindajaid, kelle poole pöörduti DRG 
testbaasi kontrollimise käigus tekkinud küsimuste lahendamiseks.  

 

 

 

Kui Teil tekib käesoleva aruandega tutvumise käigus küsimusi või ettepanekuid, siis andke 
nendest teada e-maili aadressil kadri.kadgro@haigekassa.ee. 
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1. Kokkuvõte 

Haigekassa viis 2006.aastal läbi ulatusliku ravijuhtude kodeerimise ja raviarvete vormistamise 
hindamise, eesmärgiga kaardistada levinumad eksimused ning moodustada DRG-süsteemi 
paremaks analüüsimiseks kontrollitud testbaas. Hinnati ja korrigeeriti ühe aasta jooksul DRG-
desse grupeerunud raviarveid. Kokku oli DRG-desse grupeerunud raviarveid ca 272 tuhat, 
valikuliselt kontrolliti neist ca 30 tuhandet raviarvet. 

Raviarvete hindamine toimus esmalt Haigekassa andmebaaside põhjal ning keerulisematel 
juhtudel ka ravidokumentide tasemel. Probleeme leiti ligikaudu 3 tuhandel raviarvel. Enim 
eksimusi oli seotud diagnooside järjestusega ja diagnoosi täpseima koodi valikuga (vt tabel 1). 
Juhtudel, kui oli eksitud raviarve koodide kasutamisega, parandati koodid ning raviarve 
grupeeriti uuesti leidmaks õiget DRG-gruppi.  

Läbiviidud analüüs näitas, et üldine kodeerimise ja raviarvete vormistamise kvaliteet on hea, 
kuid esinesid mõningad läbivad probleemid: 

1. Kasvajate, pikaaegsete ja krooniliste haiguste korral on valitud peamine seisund 
lähtuvalt etiopatogeneetilisest olemusest ka juhul, kui peamine ravi ja uuringud on 
toimunud tüsistuse või kaasuva haiguse tõttu, s.t. et peamise seisundi valikul ei ole alati 
lähtutud antud raviepisoodi jooksul enim ravi- ja uuringuid vajanud seisundist. 

� RHK-10 reeglite kohaselt valitakse peamiseks seisundiks see  seisund, mis 
oli patsiendi ravi- ja uurimisvajaduse peamiseks põhjuseks. Kui 
seesuguseid seisundeid on rohkem kui üks, tuleb nende hulgast valida 
see, mis põhjustas suurimat ressursside kasutust. Juhul, kui peamiselt 
tegeleti tüsistuse või kaasuva haiguse raviga, tuleb ka vastavad seisundid 
määratleda kui peamised ning märkida raviarvele põhidiagnoosiks. 

� Kui kasvajate korral on raviepisoodi jooksul peamine tegevus seotud kemo- või 
radioteraapia läbiviimisega, siis tuleb peamise seisundina kodeerida Z51.1 
Kemoteraapiakuur kasvaja korral või Z51.0 Kiiritusravikuur ning kasvaja kood 
märkida kaasuvaks. 

2. Mõningatel juhtudel (eriti infektsioonide korral) on raviasutuses/arstil välja kujunenud 
suhteliselt laia diapasooniga „Muud...” või „Täpsustamata...” koodid (näiteks B34.9 
Täpsustamata viirusnakkus), mis ekslikult näivad sobivat paljude olukordade 
kirjeldamiseks. 

� Iga diagnostiline otsus olgu võimalikult informatiivne, et seisundit saaks 
klassifitseerida RHK kõige spetsiifilisema alajaotise alla. Ettevaatlik peab 
olema “täpsustamata” koodide kasutamisel. Selliseid koode ei tohi kasutada 
enne kui on täiesti selge, et käepärast pole informatsiooni, mis lubaks selle 
diagnoosi või seisundi täpsemat määratlemist kuhugi mujale. 

3. Kõik kirurgilised protseduurid ei ole kodeeritud või ei ole kasutatud kõige täpsemaid 
koode. 
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� Kõik kirurgilised protseduurid tuleb kodeerida ning kasutada võimalikult täpset 
NCSP koodi. 

4. Liitprotseduuride kodeerimisel (näiteks veenide resektsioon) on ära märgitud kõik 
liitprotseduuri hulka kuuluvad üksikud tegevused. 

� NCSP loogika kohaselt ei tooda eraldi välja neid protseduure, mis juba 
sisalduvad a’priori peamises protseduuris. Näiteks veeni resektsiooni korral ei 
tooda eraldi välja sama veeni ligeerimist (mis tegevusena eelneb veeni 
resetseerimisele) või suuremate operatsioonide korral põie katateriseerimist (mis 
kuulub nn standardtegevuste hulka). Kui lihtprotseduuri tehakse iseseisvalt, ilma 
järgneva liitprotseduurita, siis tuleb see ka märkida. 

5. Sünnitusega seotud hospitaliseerimiste puhul on ühe statsionaarse ravijuhu kohta  
vormistatud mitu raviarvet. 

� Statsionaarsele raviarvele kantakse ühele kindlustatud isikule kogu haigusjuhu 
käigus osutatud teenused, v.a  ravi rahastamise lepingus käsitletud juhtudel. 

6. Lisaks ‚Normaalse füsioloogilise sünnituse’ (teenuse kood 2207K) raviarvele on esitatud 
eraldi raviarve vastsündinu uuringute kohta, mille maksumus on arvestatud juba 
sünnituse komplekshinna sisse. 

� Kompleksteenuste piirhinnas sisalduvate tervishoiuteenuste eest Haigekassa 
täiendavalt ei tasu. 

Eraldi väljatoomist vajavad mõningad tähelepanekud olukordade kohta, mida ei esinenud palju, 
kuid mis on kodeerimiskvaliteedi parendamisel väga olulised: 

7. Surmaga lõppenud juhtudel tuleb märkida raviarvele peamiseks seisundiks haigus, 
millega raviepisoodi vältel tegeleti, mitte hiljem lahangul kinnitatud surmapõhjus. 

8. Põhiseisundi määramisel ei ole arstil erialaseid piiranguid, s.t. arst võib valida peamise 
seisundi koode ka „väljastpoolt” oma eriala ja sõltumata voodiprofiilist, kus haige 
füüsiliselt asub. 

9. RHK ja NCSP on rahvusvahelised klassifikaatorid, mis pole kohaldatud kohalikele 
eripäradele ning kõigile olukordadele. Seetõttu võib esineda kodeerimise mõistes 
keerulisi juhte, mille puhul ei ole ühtset kodeerimistava (koode kasutatakse erinevalt). 
Sellisteid olukordasid tuleb lahendada riigisiseste kokkulepetega kodeerimisjuhiste näol.  

Kodeerimiskvaliteedi parendamiseks on oluline pidev koostöö ja dialoog kõigi osapoolte – nii 
klassifikaatorite haldajate kui kasutajate vahel. Käesolev dokument sisaldab põhjalikku 
ülevaadet Haigekassa andmete hindamise tulemustest, leitud probleemidest ning annab 
soovitusi ravijuhtude kodeerimiseks ja raviarvete vormistamiseks. 
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2. Sissejuhatus 

2006. aastal viis Haigekassa läbi ulatusliku raviarvete analüüsi ning andmete kontrollimise. 
Vaatluse all oli raviarvete korrektne vormistamine, kusjuures peamist tähelepanu pöörati  RHK-
10 ja NCSP koodide kasutuse korrektsusele laekunud raviarvetel. Seoses DRG-süsteemi (DRG 
ingl.k. diagnosis related groups) kasutusega on ravijuhtude korrektne kodeerimine muutunud 
viimastel aastatel aktuaalseks nii Haigekassa kui ka raviasutuste jaoks. 

Enne DRG-süsteemi kasutuselevõttu omas ravijuhu õige kodeerimine – RHK-10 ja NCSP 
klassifikaatorite kasutamine – vaid statistilist tähendust. DRG-süsteemi rakendumisega mõjutab 
see lisaks õigele statistikale oluliselt ka raviasutuste rahastamist. Eestis napib hetkel 
kodeerimisalase koolituse võimalusi ning kodeerimisharjumused on visad muutuma. Seega on 
kodeerimiskvaliteedi parendamisel väga oluline tihe kommunikatsioon raviasutuste, 
erialaseltside, Sotsiaalministeeriumi 1 ja Haigekassa2 vahel, et anda tagasisidet enamlevinud 
eksimuste kohta ning aidata leida lahendusi probleemsetele olukordadele. Käesoleva 
dokumendiga anname ülevaate Haigekassa andmebaasi kontrollimise käigust ning tulemustest. 

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on anda  ülevaade Haigekassa 2005. aasta raviarvete 
kodeerimiskvaliteedi kontrollimise tulemustest ravikindlustuse andmekogu põhjal. Nimetatud 
raviarvete analüüs ja kontrollimine on üks osa Haigekassa projektist „Eesti DRG kaalude 
väljatöötamine” ning kontrollitud ja korrigeeritud andmed on aluseks Eesti DRG kaalude 
väljatöötamisel.  

 

 

3. Taust 

2005.a lõpus alustas Haigekassa projekti „Eesti DRG kaalude väljatöötamine”, mille 
mahukaimaks osaks oli raviarvetel kajastuvate andmete kvaliteedi kontrollimine. Projekti 
eesmärgiks on välja töötada DRG-de ressursikasutuse omavahelised proportsioonid ehk DRG-
kaalud ning muuta DRG piirhinnaarvutamise metoodika kaalude-põhiseks3. Kuna DRG-de 
ressursimahukus arvutatakse reaalsete raviarvete andmete põhjal ühesse DRG-sse 
grupeerunud arvete aritmeetilise keskmisena, siis on andmekvaliteedil oluline roll usaldusväärse 
lõpptulemuse saavutamisel. Et tagada kaalupunktide õige määr, on oluline, et igasse DRG-sse 
oleks grupeerunud õiged juhud. Põhiliselt määrab õige raviarvete DRG-desse grupeerumise 
RHK ja NCSP reeglite korrektne järgimine.  

                                                 
1 Sotsiaalministeerium on RHK-10 ja NCSP klassifikatsiooni haldaja Eestis.  
2 Haigekassa on NordDRG klassifikatsiooni haldaja Eestis 
3 DRG kaalupunktid väljendavad iga DRG grupi ressursimahukust võrreldes üldise ravijuhu keskmise 
ressursimahukusega 
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Andmekvaliteedi (kodeerimiskvaliteedi) kontrollimiseks vaadati ühe aasta jooksul DRG-desse 
grupeerunud raviarveid. Kontrollitavasse valimisse (nn. testbaasi) võeti raviarved projekti 
alustamise hetkel viimase 12 kuu seisuga (oktoober 2004 kuni september 2005). 

Andmete kontrollimise ja korrastamise eesmärk on DRG gruppide sisese homogeensuse 
suurendamine, kuna DRG-loogika kohaselt peaksid ühte DRG-sse grupeeruma kliiniliselt ja 
ressursimahult sarnased juhud. Enne andmekvaliteedi hindamist arvutati iga DRG rühma kohta 
homogeensusnäitaja keskmine ravipäeva maksumus4. Keskmise voodipäeva maksumuse 
arvutamisel võeti arvesse ainult tervishoiuteenuste loetelu profiilvoodipäevade kulu võttes 
arvesse kõiki raviarvele kantud tervishoiuteenuseid. Homogeensusnäitajaid hinnati uuesti peale 
andmete korrastamist, et hinnata andmekvaliteedi tõusu. 

Andmete kontrollimist viisid läbi Haigekassa usaldusarstid kahes etapis. Esmalt hinnati ravijuhte 
Haigekassa andmebaasides oleva info põhjal. Võrreldi arvele märgitud RHK ja NCSP koode 
osutatud teenustega, et välja selekteerida ilmselgelt valesti vormistatud raviarved. Teises etapis 
kontrolliti „kahtlaseid” juhte ravidokumentide tasemel. Ravidokumentide kontrollimine toimus 
2006.a II poolaastal Haigekassa juhuvaliku käigus. Ilmnenud eksimused, mille kohta ei 
vormistatud raviasutusele nõudeid5, parandati (korrastati ravijuhu kohta märgitud koodid) 
Haigekassa operatiivsüsteemidest eraldiseisvalt, s.t. need tehtud muudatused ei kajastu 
Haigekassa ametlikus antud perioodi statistikas. 

 

 

4. DRG, RHK-10 ja NCSP klassifikatsioonide põhimõtted ja 

kasutamise reeglid 

4.1. NordDRG 

Eestis on kasutusel Põhjamaades välja töötatud ning seal arendatav NordDRG-süsteem. 
Võrreldes teiste rahvusvaheliselt kasutusel olevate DRG süsteemidaga, on NordDRG süsteem 
lihtne ning grupeerimisel kasutatavaid karakteristikuid ei ole väga palju. Samuti on NordDRG 
süsteemis erinevate DRG rühmade arv mõõdukas (ligikaudu 500 DRG rühma). 

NordDRG grupeerimisloogika (ehk see, kuidas ravijuht satub ühte või teise DRG rühma) on 
sarnane teistele DRG süsteemidele. DRG grupeerimisloogika põhineb eeldusel, et ühte DRG-
sse kuuluvad ravijuhud on nii kliiniliselt kui ka ressursikulult sarnased. Sobiva DRG rühma 
määramisel võetakse arvesse patsiendi haigust lähtuvalt organsüsteemist (harvematel juhtudel 
etioloogiast) ning samuti patsiendile tehtud protseduure ja ka teisi tegureid.  

NordDRG süsteem tugineb kahele esmasele klassifikatsioonile – rahvusvaheline haiguste 
klassifikatsioon RHK-10 ja NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon (NCSP), st 
DRG grupp määratakse peamiselt haiguse ja kirurgilise protseduuri koodi järgi. Joonis 1 

                                                 
4 Keskmine ravipäeva maksumus = raviarve teenusepõhine maksumus (ilma DRG-ta) / raviarve kestvus 

5 Nõudeks vormistati eksimused, mis põhjustasid olulist muutust raviarve maksumuses 
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Joonis 1. Klassifikaatorid DRG-süsteemi sisendina 

DRG-desse grupeerimine algab põhidiagnoosi põhjal, mille alusel määratakse patsiendile 
põhidiagnoosirühm (Main Diagnostic Category, MDC). Põhidiagnoosirühmadesse grupeerimisel 
arvestatakse kliinilist sarnasust, mille määratlemine toimub enamasti organsüsteemi alusel. 
Näiteks on põhidiagnoosirühmad silmahaigustele, hingamiselundite haigustele jne. 
Põhidiagnoosirühmasid on 25. 

Järgnevalt võetakse grupeerimisloogikas arvesse seda, kas patsiendile on tehtud 
operatsioonituba vajav kirurgiline protseduur või mitte. Kirurgiliste protseduuridega juhud 
jagunevad omakorda vastavalt operatsiooni ressursikulule, et tagada kulude osas võimalikult 
homogeensete rühmade tekkimine. 

Mittekirurgilised ravijuhud grupeeruvad aga sarnast ressursikulu eeldavate põhidiagnooside 
alusel. Igas põhidiagnoosirühmas on tavaliselt ka üks kirurgiline ja üks mitte-kirurgiline DRG 
rühm, mis on mõeldud “muudele haigustele” ja “muudele operatsioonidele”. Need on vajalikud 
harva esinevate  diagnooside ja operatsioonide grupeerimiseks. 

Edasi toimub jagunemine muude patsiendi karakteristikute (vanus, kaasuvad diagnoosid, 
haiglast lahkumise viis) alusel, aga seda ainult juhul, kui need tegurid põhjustavad olulist 
erinevust ravijuhu ressursikulus. Kaasuvate diagnoosidena ei võta DRG loogika arvesse mitte 
kõiki diagnoose vaid ainult neid, mille puhul on leitud, et need tõstavad ravijuhu ressursikulu. 
Suures osas on kaasuvate diagnooside loetelu kõigil juhtudel ühesugune, kuid sõltuvalt 
põhidiagnoosist on ka erinevusi. 

Detailne Eesti DRG grupeerumise loogika on internetis visuaalselt kättesaadav: 
http://norddrg.kuntaliitto.fi/manual_2003_EST 

 

NOMESCO kirurgiliste 
protseduuride 

klassifikastioon NCSP 

DRG 

Rahvusvaheline 
haiguste klassifikatsioon 

RHK-10 
Esmane 
klassifikatsioon 

Teisene 
klassifikatsioon 
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4.2. RHK-10 6 

Rahvusvahelise haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilise klassifikatsiooni 
(RHK) eesmärgiks on võimaldada eri riikides eri aegadel kogutud suremuse ja haigestumuse 
andmete süstemaatilist registreerimist, analüüsimist, interpreteerimist ja võrdlemist. RHK-d 
kasutatakse haiguste diagnooside ja muude terviseprobleemide ülekandmiseks sõnadest 
tärkkoodi, mis võimaldab andmete hõlpsat säilitamist, otsingut ja analüüsi. 

Praktikas on RHK kujunenud rahvusvaheliseks standardseks diagnostiliseks klassifikatsiooniks 
üldepidemioloogilisel ja tervishoiu juhtimisalasel otstarbel. Eestis määrab RHK-10 kasutuse 
Sotsiaalministri määrus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163343).  

 

4.2.1. RHK kodeerimise reeglid, mille vastu sagedamini eksitakse 

1. Ravijuhu kodeerimisel RHK järgi valitakse peamiseks seisundiks see seisund, mis oli 
patsiendi ravi- ja uurimisvajaduse peamiseks põhjuseks. Kui seesuguseid seisundeid on 
rohkem kui üks, tuleb nende hulgast valida see, mis põhjustas suurimat ressursside 
kasutust.(4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine) 

2. Iga diagnostiline otsus olgu võimalikult informatiivne, et seisundit saaks klassifitseerida 
RHK kõige spetsiifilisema alajaotise alla. (4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite 
kodeerimine) 

 

4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine 

Peamine seisund ehk põhidiagnoos määratletakse tervisehoolduse episoodi lõpul. 
Peamiseks märgitakse see seisund, mis oli patsiendi ravi- ja uurimisvajaduse peamiseks 
põhjuseks. Kui seesuguseid seisundeid on rohkem kui üks, tuleb nende hulgast valida see, 
mis põhjustas suurimat ressursside kasutust. Kui diagnoosi ei ole pandud, siis tuleb 
peamiseks seisundiks valida kas peamine sümptom, hälbeline leid või probleem. [RHK-10 
Instruktsioonide käsiraamatus  (RHK-10 köide 2) lk. 84-85] 

Tüsistus või kaasuv haigus tuleb märkida peamiseks seisundiks näiteks juhul, kui kasvajaga 
haigel antud raviepisoodi vältel ravitakse peamiselt kasvajast tekkinud tüsistust  või kaasuvat 
haigust. Kasvaja kood jääb seejuures kaasuvaks haiguseks. Kasvaja koodi märgitakse 
peamisena eeskätt diagnostilises faasis ning kasvaja operatiivse eemaldamise korral. Samuti 
juhul, kui kasvaja ja/või järelkontrolli diagnostika osutusid ressursimahukamaks kui keemiaravi, 
kiiritusravi või kaasuvate seisundite ja tüsistuste ravi. 

Kus iganes võimalik, tuleb loetleda lisaks peamisele seisundile eraldi ka muid seisundeid ja 
probleeme, millega tervisehoolduse episoodi kestel tegeldi. Muud seisundid määratletakse 
nende seisunditena, mis esinevad üheaegselt tervisehoolduse episoodiga või arenevad selle 

                                                 
6 Peatükk on koostatud RHK-10 2.köite põhjal: „Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud 
terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon. Kümnes väljaanne.“ 2.köide, Instruktsioonide käsiraamat; 
eesti Sotsiaalministeerium, Tallinn 1996 (http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0469)  
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ajal ja mis mõjutavad patsiendi käitlemist. Varasemate episoodidega seotud seisundeid, millel 
pole käesoleva suhtes tähtsust, ei ole vaja sisse kanda. 

Iga diagnostiline otsus olgu võimalikult informatiivne, et seisundit saaks klassifitseerida RHK 
kõige spetsiifilisema alajaotise alla. Ettevaatlik peab olema “täpsustamata” koodide kasutamisel. 
Selliseid koode ei tohi kasutada enne kui on täiesti selge, et käepärast pole informatsiooni, mis 
lubaks selle diagnoosi või seisundi täpsemat määratlemist kuhugi mujale. 

Juhtudel, mil diagnoos (näit. aneemia) on siiski täpsustatud, kuid diagnoosile RHK-st täpset 
vastet pole, ei tohi kasutada näiteks diagnoosi D61.9 (Täpsustamata aplastiline aneemia) vaid 
tuleb kasutada diagnoosi D61.8 (Muud täpsustatud aneemiad). 

4.2.3. Ebamääraste diagnooside ja seisundite kodeerimine 

Kui tervisehoolduse episoodi lõpuks pole patsiendi lõplikku diagnoosi leitud, tuleb kirja panna 
see informatsioon, mis ravi või uurimist vajanud seisundi kohta võimaldab suurimat spetsiifilisust 
ja teadmiste määra. Seda tuleb teha pigem sümptomi, hälbelise leiu või probleemi 
kindlaksmääramisega kui sellega, et diagnoosi kvalifitseeritakse kui “võimalikku”, “küsitavat” või 
“kahtlast” juhtudel, kus diagnoosi on küll kaalutud, kuid pole pandud. 

4.2.4. Kontakt terviseteenistusega muudel põhjustel kui haigus 

Võib esineda episoode, mille puhul keegi, kes ei pruugi antud hetkel haige olla, kas vajab või 
saab piiratud abi või teenuseid; vastavate olukordade üksikasju tuleb registreerida “peamise 
seisundina”. Näiteks varem ravitud seisundite seire, immuniseerimine, kontratseptiivtegevus, 
sünnieelne ja –järgne hooldus, teatud haiguste suhtes riskirühmas olevate isikute seire jne. 

XXI peatükk (Z00-Z99) pakub suurt hulka jaotisi selliste olukordade klassifitseerimiseks. 

4.2.5. Hulgiseisundite kodeerimine 

Kui tervisehoolduse episood puudutab mitut omavahel seotud seisundit (näiteks 
hulgivigastused), tuleb seisund, mis on teistest selgelt raskem ja ressurssenõudvam, 
registreerida peamise seisundina, teised aga muude seisunditena. Kui ükski seisund ei ole 
domineeriv, võib peamise seisundina registreerida sellise termini nagu näiteks „Hulgimurrud”, 
„Pea hulgivigastused”, „Hulginakkustena lõppev HIV-tõbi“ jms, millele järgneb seisundite loetelu. 
Kui niisuguseid seisundeid on mitu ja ükski neist ei domineeri, võib säärast terminit nagu 
„hulgivigastused”, või „hulgipurustusvigastused” ka ainsana registreerida. Hulgivigastuste korral 
üksikseisundite järjestamisest täpsemalt RHK-10 Instruktsioonide käsiraamatu (RHK-10 
2.köide) lehekülgedel 104-105. 

4.2.6. Kahtlustatud seisundite, sümptomite ja leidude hälvete ning mittehaiguslike 
olukordade kodeerimine 

Kui tervisehoolduse periood puudutas haiglas ravitavat haiget, siis peab peamise seisundi 
klassifitseerimisel XVIII (R00-R99) ja XXI (Z00-Z99) peatükki kasutades olema ettevaatlik. Kui 
haiglasviibimise lõpuks täpset diagnoosi ei pandud või kui sel ajal tõepoolest ei esinenud mingit 
kodeeritavat haigust või vigastust, siis on eelmainitud peatükkide koodide kasutamine lubatav. 

Näiteks jaotis Z03.- (Kahtlustatud haiguste või seisundite meditsiiniline jälgimine ja hindamine) 
rakendub nende kahtlustatud diagnooside suhtes, mida pärast uurimist saab välistada. Näiteks, 
kui patsient on vastu võetud uurimiseks pahaloomulise emakakaela kasvaja tõttu ning uuringute 
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käigus on see välistatud, tuleb kodeerida Z03.1 (Jälgimine kahtlustatud pahaloomulise kasvaja 
suhtes) kui peamist seisundit. 

4.2.7. Välispõhjuste kodeerimine 

Välispõhjustest tingitud vigastuste ja muude seisundite jaoks tuleb kodeerida nii tekitatud 
seisundi loomus kui ka välispõhjuse asjaolud. Eelistatud peamise seisundi kood peab olema 
see, mis kirjeldab seisundi loomust. Tavaliselt, kuid mitte alati, on see klassifitseeritav XIX (S00-
T98) peatükki. XX (V01-Y98) peatüki kood, mis osutab välispõhjusele, on kasutatav lisakoodina. 

Näiteks T74.2 (Seksuaalkuritarvitus) kui peamine seisund ning lisakood jaotisest Y05 
(Seksuaalrünne kehalise vägivallaga), näiteks Y05.4 (Tänav ja [maan]tee) ja viiendal kohal 
märgitakse kannatanu tegevus, näiteks Y05.42 (tööle minek ja sealt tulek). 

4.2.8. Kaks koodi peamise seisundi kirjeldamiseks ehk risti ja tärni süsteem 

RHK annab võimaluse seisundi kodeerimiseks kahe koodi abil (risti-tärni süsteem). Enim leiab 
selliseid situatsioone nakkushaiguste ja kasvajate valdkonnas. RHK kasutab süsteemi, millega 
diagnostiliste otsustuste jaoks on olemas kaks koodi, mis sisaldavad teavet nii üldise 
põhihaiguse kui ka teatud elundi või paikme ilmingu kohta, mis moodustab omaette kliinilise 
probleemi. 

Esmane kood on peamise seisundi jaoks ja seda märgitakse ristiga (†), lisakood on ilmingu 
jaoks ja märgitakse tärniga (*). RHK põhimõtteks on, et ristiga kood on alati esmane kood ehk 
peamine seisund ja seda peab alati kasutama. Tärniga koodi tuleb Eestis kasutada kui 
täiendavat selgitust kaasuva seisundina. Kodeerimisel ei tohi tärniga koodi kunagi üksi 
kasutada. Nt. A60.0† Suguelundite ja urogenitaaltrakti herpesviirusnakkkused ning N77.0* 
häbemehaavand MK nakkus- ja parasiithaiguste korral. 

 

4.3. NCSP 7 

NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon (NOMESCO Classification of Surgical 
Procedures, NCSP) põhineb kirurgia eriala traditsioonidel Põhjamaades ja peegeldab nendes 
maades valitsevat kirurgilist praktikat. 

4.3.1. Kirurgiliste protseduuride kodeerimise reeglid ja juhendid 

Põhimõtteks on, et iga läbiviidav protseduur oleks iseloomustatud võimalikul täpselt ja 
ühemõtteliselt protseduuri kirjelduse (põhi- või abipeatükkide A-Y koodi) abil, kusjuures 
määratlemiseks kasutatakse alati koodi kõiki viit tähelis-numbrilist märki. Sama põhimõte kehtib 
ka 4.-5. koha numbrimärkide 96, 97, 98 ja 99 puhul. Neid koode tohib kasutada määratlemata 
koodidena ainult protseduuride iseloomustamiseks, mis ei sisaldu mujal antud klassifikatsioonis. 

4.3.2. Märkused terminoloogia kohta 

Koodi kirjed on kirjeldavad ning on kavandatud Põhjamaade kirurgide tüüpilise keelekasutuse 
alusel. Koodi kirjel on piiritlev funktsioon, mis hõlmab sageli kirurgilise protseduuri lähedasi 

                                                 
7 Peatükk on koostatud NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni köite põhjal: „NOMESCO 
kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon (NCSP), versioon 1,6“ Põhjamaade Meditsiinistatistika Komitee 
(NOMESCO), 2001. (http://www.nordclass.uu.se/verksam/Ncsp1_6.pdf)  
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modifikatsioone. Mingi protseduuri kirjeldamiseks patsiendi andmetes võivad paremini sobida 
terminid, mis on spetsiifilisemad või mis on kohalikus kasutuses tavapärased ja mida 
eelistatakse konkreetses kirurgilises üksuses.  

Avatud meetodid ei ole koodi kirjetes tavaliselt sellisena piiritletud. Kus ei ole teisiti märgitud, 
eeldatakse avatud meetodit. 

Termin “ekstsisioon” hõlmab ekstirpatsiooni, resektsiooni, enukleatsiooni ning teisi 
samalaadseid protseduure ning võib olla piiritletud kui osaline või täielik.  

Termin “lesioon” hõlmab kõiki kohalike kudede muutuste liike, see tähendab tuumoreid kliinilises 
mõttes, samuti neoplastilise, põletikulise, traumaatilise või muu patoloogilise olemusega 
defekte. 

4.3.3. Kordusoperatsioonid 

Kordusoperatsioonide kood (tähemärk W koodi 2.kohal) peab olema alati esimeseks 
operatsiooni kirjeldavaks koodiks ning asetsema eespool koodi(koode), mis tähistavad 
operatsiooni ajal läbiviidud protseduuri (protseduure). 

Abikoodid (peatüki Z koodid) peavad asetsema põhikoodi järel. 

4.3.4. Liitprotseduurid 

Mõned kindlakskujunenud standardprotseduurid koosnevad enam kui ühest protseduurist, mis 
võivad muidu esineda iseseisvalt. Sel juhul on soovitav kasutada liitprotseduuri koodi (nt. LEF10 
Kolpoperineoplastika, mis hõlmab ka emakakaela ekstsisiooni, tõstjalihase õmblust ja 
perineoraafiat) 

4.3.5. Mitmikprotseduurid 

Kui üheaegselt viiakse läbi enam kui üks protseduur ning antud kombinatsiooni haarav 
liitprotseduuri kood puudub, siis tuleb registreerida mitmikkoodid, kusjuures põhiprotseduuri 
kood asetseb esikohal ning teised järgnevad talle kronoloogilises järjestuses. Põhiprotseduur on 
see protseduur, mis on kirurgi arvamuse kohaselt kõige ulatuslikum ning nõuab kõige suurema 
osa kasutatud ressurssidest. 

Mitteseotud samaaegseid protseduure kodeeritakse mitmikprotseduuridena. 

Kui üksikute protseduuridega seotud lisakoode kasutatakse mitmikprotseduuride kodeerimisel, 
siis peavad nad asetsema vahetult selle protseduuri järel, mille alla nad kuuluvad. 

4.3.6. Bilateraalsed operatsioonid 

Kui üks ja seesama operatsioon viiakse läbi bilateraalselt, siis võib seda operatsiooni kodeerida 
kahe iseseisva järjestikuse protseduurina või siis kasutada ühist põhiprotseduuri koodi ja 
bilateraalsust tähistavat lisakoodi. 
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5. Haigekassa andmebaasi korrastamise tulemused 

5.1. Testbaasi puhastamise põhimõtted 

Esialgsesse valimisse kuulus 272 083 raviarvet perioodist oktoober 2004 – september 2005. 
Arvesse võeti kõik DRG-desse grupeerunud ravijuhud sõltumata tasumisel rakendatud DRG 
osakaalust, s.t. ka DRG osakaaluga 0 (DRG erandid) arved. 

Testbaasis ei kontrollitud kõiki ravijuhte, vaid kontroll toimus valikuliselt. Esmalt vaadeldi juhte, 
mille ravipäevade arv või keskmine ravipäeva maksumus erines oluliselt DRG-grupi keskmisest, 
seejärel juhte, mis torkasid silma näiteks raviteenuste kasutuse; teenuse osutaja vms poolest. 
Läbi vaadati ca 30 000 juhtu, millest suuremal osal probleeme ei leitud. 

Testbaasi andmete kontrollimise tulemusi kirjeldati koodide abil. Vead klassifitseeriti vastavalt 
raviarvel olevale infole ning olulisusele DRG grupeerumisel või ressursimahukuse määramisel. 
Kasutati järgmist vigade klassifikatsiooni: 

Vea kood Vea nimetus Vea kirjeldus 

11 Diagnooside järjestus vale Põhi- ja kaasuva(te) diagnoosi(de) järjestus vale 

Osutatud tervishoiuteenused ei vasta diagnoosi koodi(de)le 

Kahtlane diagnoos (haiglaravi vajadus on küsitav) 

12 Diagnoosi kood vale 

Diagnoos kodeeritud ebatäpselt (“muud”, „täpsustamata“ vms) 

21 NCSP kood puudu Puudub tervishoiuteenuste loetelu (TTL) operatsiooni koodile 
vastav NSCP kood 

22 NCSP või TTL  kood vale NCSP ja tervishoiuteenuste loetelu (TTL) operatsiooni koodi 
vastavus ebaloogiline (kahtlane?) 

23 TTL operatsioon puudu Puudub NCSP koodile vastav tervishoiuteenuste loetelu (TTL) 
operatsiooni kood 

31 Hulk vale Raviarvele märgitud teenuste hulk ebaloogiline 

32 Koefitsient vale Koefitsient 1 või 2 tervishoiuteenuste loetelu (TTL) koodi puhul 
ebaloogiline  

33 Ravitüüp vale Raviarvele märgitud vale ravitüübi kood 

34 Tervishoiuteenus vale Raviarvele märgitud vale TTL kood (näiteks tehtud operatsiooni 
puhul lubamatu lisavahend) 

41 Sugu-vanus vale Tervishoiuteenuse mittevastavus soole ja vanusele (näiteks 
kood 6010-meestel, pediaatria voodipäevad täiskasvanutele ja 
vastupidi) 

51 Osutaja vale Osutatud teenus ei vasta teenuse osutaja tegevusloale (näiteks 
neurokirurgilised operatsioonid üldhaiglas) 

61 SAP andmed puudu Andmebaasis andmed osaliselt puuduvad, näiteks kaasuv 
diagnoos (kuid DRG grupp kht-ga), NCSP (kuid DRG grupp 
viitab kirurgilisele ravijuhule)  

62 "Ei ole DRG arve" - ei osale 
kaalude arvutamisel 

Lähtuvalt osutatud teenustest ei pea raviarve osalema DRG 
kaalude arvutamisel (nt.üldhaiglas <2päeva, kohe edasi 
suunatud kõrgemasse etappi, järgarve – kõik osutatud 
teenused ei ole kantud samale raviarvele). Raviarvet pole SAP 
BW-s – tehtud nõue. Raske haigusega patsient, aga kulud 
väga väikesed (edasi suunatud ?) 
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Juhul, kui oli kahtlus kodeerimise ebakorrektsuse kohta, kuid puudusid kindlalt eksimusele 
viitavad andmed või reeglid, siis eeldati, et raviarve on õigesti vormistatud. 

Puhastatud testbaasist jäeti välja kõik arved, mis ei kuulu DRG-põhisele tasustamisele 
(psühhiaatria-, taastusravi-, hooldusravi arved ja järgarved) ning kontrollimise käigus leitud 
ebakvaliteetsete andmetega arved. Kokku eemaldati testbaasist 34 739 arvet, s.o 14,6% 
esialgsest valimist. Puhtasse testbaasi jäi kokku 237 344 raviarvet. 

 

5.2. Testbaasi puhastamise tulemused ning analüüs 

5.2.1. Üldised näitajad 

Haigekassa andmebaasis kontrollimiseks valiti kokku 30 561 ravijuhtu (valiku alused peatükis 
5.1.), mis on  11,3% esialgsest valimist. Juhte, mis vajasid selguse huvides põhjalikumat 
hinnangut, kontrolliti ravidokumentide põhjal - kokku 2 524 juhtu. Suhtarvuna kõige rohkem 
ravijuhte kontrolliti MDC-s “Neonataal DRG-d” (55,9%), kõige vähem kontrolliti MDC-s “Tervist 
mõjustavad tegurid ja muud kontaktid terviseteenistustega” (1,3%). Enamusel kontrollitud 
juhtudel ei esinenud vigu ravijuhu kodeerimise ja raviarve vormistamisega. 

Ebakorrektselt kodeeritud raviarvetel parandati RHK ja/või NCSP koodid (s.h vajadusel muudeti 
koodide järjestust) ning parandatud arved grupeeriti uuesti DRG-desse. Kokku korrigeeriti 3 538 
arvet, s.o. 1,5% puhtast testbaasist, kusjuures andmete parandamine muutis neist 2 014 juhul 
(57%) DRG-d. 

Tabel 1. Vigade jaotus puhtas testbaasis 

Vea kood Selgitus Arveid % 

11 Diagnooside järjestus 
vale 

1 800 0,76 

12 Diagnoosi kood vale 503 0,21 
21 NCSP kood puudu 72 0,03 
22 NCSP või TTL kood 

vale 
278 0,12 

23 TTL op. puudu 4 0,00 
31 Teenuse hulk vale 13 0,01 
32 Koefitsient vale 61 0,03 
34 Lisavahendite kasutus 

vale 
37 0,02 

51 Teenuse osutaja vale 6 0,00 
61 SAP andmed puudu 3 0,00 
Viga ei leitud 234 615 98,83 
Kokku   237 392 100,00 

 

Suurem osa esinenud vigadest oli seotud diagnooside vale järjestusega – peamiseks 
seisundiks ei olnud valitud enim uuringuid- ja/või ravi vajanud seisund (peamise seisundi valiku 
põhimõtted on toodud peatükis 4.2.1.). Vigadest prevaleeris veel diagnoosikoodide ebatäpsus – 
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enamikul neil juhtudel ei kasutatud loendist kõige täpsemat võimalikku varianti ning eksimused 
protseduuride kodeerimisel. 

DRG-süsteem on ühtne kõigile raviasutustele, sõltumata haiglaliigist. Mida rohkem on erialasid 
ja raviasutusi, kust konkreetsesse DRG-sse ravijuhte grupeerub, seda suurem on tõenäosus, et 
DRG ei ole väga ühtlase ressursikasutusega. Ja vastupidi – mida vähem erialasid ja raviasutusi, 
seda ühtlasem on DRG. Lähtuvalt tervishoiukorralduslikest eripäradest on ka erandeid, mis 
antud loogikale ei allu (nt. 381 Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või 
hüsterotoomiaga, kus on palju arveid ja teenuse osutajaid; väga selge patsientide grupp; kitsas 
valik osutatud tervishoiuteenuseid; kokku lepitud kodeerimisreeglid). Kokku oli 26 DRG-d, kuhu 
arveid oli grupeerunud maksimaalselt kolmest raviasutusest ning grupeerunud arvete hulk oli 
suurem kui 25. Enamus neist olid ainult piirkondlikes haiglates „kasutatavad” DRG-d. (Lisa 1) 

Kõige rohkem erinevate raviasutuste arveid on grupeerunud DRG-desse 381 Abort koos 
emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga ja 477 Põhihaigusega 
mitteseonduv väheulatuslik operatsioon (Lisa 2). Lisas 2 toodud tabelist on näha, et 
enimkasutatavate DRG-de hulka kuuluvad need, mida on võimalik osutada lisaks Haiglavõrgu 
Arengukava (HVA) haiglatele ka HVA-välistes haiglates (s.t. on ravi rahastamise leping 
Haigekassaga vastava eriala/teenuse osutamiseks). Kuna teenuseid  osutatakse erinevat liiki 
raviasutustes, siis on neis kasutatavad ravimeetodid ja –võimalused erinevad. Need tegurid 
mõjutavad otseselt DRG keskmist ressursikasutust.  

 

5.2.2. Homogeensuse muutused 

Et hinnata, kas testbaasi andmete puhastamisest, parandamisest ja ümbergrupeerimisest8 
paranes andmekvaliteet, määrati uuesti keskmise päevakulu standardhälve ning hinnati selle 
muutust võrreldes algse valimiga. Enim vähenesid neonatoloogia DRG-de päevakulu 
standardhälbed. Selle põhjuseks on piirkondlikusse haiglasse edasisuunatud juhtude ning 
vastsündinute analüüside kohta eraldi esitatud arvete väljajäämine testbaasist. Kogu testbaasis 
vähenes kõige rohkem keskmise päevakulu standardhälve (STD) DRG-s 390 Vastsündinu 
sünnikaaluga 2500g või rohkem, muude oluliste haigusseisunditega, kust eemaldati nn. 
üksikute analüüsidega arved. Põhjustest täpsemalt peatükis 5.3.2. MDC 15. 

Kui neonatoloogia DRG-d läksid peale edasisuunatud ja odavate arvete eemaldamist 
ühtlasemaks, siis paljudes valdkondades standardhälve hoopis suurenes peale testbaasi 
puhastamist. Näiteks DRG 467 Muud tervist mõjutavad tegurid keskmise päevakulu STD 
suurenes üle 400%-i. Samas arvete arv langes 97%. Sellesse DRG-sse grupeeruvad hooldaja 
arved, mis on põhidiagnoosiga Z76.3 Terve isik saadab haiget isikut. Need arved ei kuulu DRG-
põhisele tasustamisele ning seetõttu jäeti need arved testbaasist välja. Järelejäänud arved 
kajastasid erinevaid tervishoiuteenusega kokkupuuteid ning kuna tegemist on grupeerumise 
aspektist väga mitmekesise DRG-ga, siis ei ole ka ravipäeva maksumus selles DRG-s väga 
ühtlane. Seega on ravipäeva keskmise maksumuse standardhälbe suurenemine selles DRG-s 
ootuspärane. 

                                                 
8 Ümbergrupeerimisest täpsemalt peatükis 5.2.3. 
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Väga suur standardhälbe tõus oli nendes valdkondades, kus on palju eriala järgi (psühhiaatria, 
taastusravi, hooldusravi) erandiks minevaid arveid. Kuna nimetatud erialade arved jäeti 
testbaasist välja, siis mõnedes spetsiifilistes (näiteks psühhiaatrilistes) DRG-desse jäid peale 
puhastamist vaid need psühhiaatriliste või psühholoogiliste probleemidega ravijuhtude arved, 
mis olid esitatud mõne teise eriala poolt. Psühhiaatria, taastusravi ja hooldusravi eriala arveid ei 
kuulu DRG-põhisele tasustamisele kuna nende valdkondade ravijuhtude puhul ei piisa ainult 
diagnoosi koodidest, et moodustada homogeenseid gruppe. Sama diagnoosi koodi(de)ga 
patsientide ravi ja hooldus ning seega ka ressursimahukus on väga varieeruv. Kuna Eestis ei 
ole arstidel piiranguid ravijuhu kodeerimisel, s.t et psühhiaatrilist haigust võivad kodeerida ka 
teiste erialade arstid, siis jäävad neisse DRG-desse siiski arveid alles. Ressursimahukuselt on 
need juhud väga erinevad. Homogeensust vähendab ka nende arvete suhteliselt väike arv 
erinevates DRG-des. Seega on tegemist küllaltki ootuspärase standardhälbe suurenemisega. 

Üldiselt võib väita, et testbaasi puhastamise järel muutus DRG-de varieeruvus väiksemaks – 
keskmise  päevakulu lõikes muutusid DRG-d homogeensemaks. Erinevuste suurenemised olid 
selgelt põhjendatud DRG-süsteemi rakendamise reeglitest tuleneva asjaoludega, a’priori 
erandiks kuuluvate arvete eemalejätmine testbaasist kuulus ülesandepüstitusse. 

Lisas 3 on välja toodud päevakulu standardhälbe (STD) muutused 35-s enimkasutatud DRG-s. 
Nende DRG-de arved kokku moodustavad ligikaudu poole kõikidest DRG-desse grupeerunud 
arvetest. 

Lisas 4 on toodud 20 suurima standardhälbe (STD) vähenemisega (seega kõige rohkem 
ühtlustunud keskmise päevakuluga) DRG-d. 

 

5.2.3. Arvete ümbergrupeerimine 

Testbaasi usaldusvääruse suurendamise ühe meetodina kasutati arvete uuesti grupeerimist 
juhtudel, kui diagnooside ja/või protseduuride koode või nende järjekorda muudeti. 
Ümbergrupeerimisega liigutati ravijuhud “õigesse” DRG-sse. Kui sarnase olemusega ravijuhud 
ühtemoodi kodeerida, siis satuvad  need ka ühte DRG-sse. 

Arvete ümbergrupeerumise tulemusel suurenes osades DRG-des arvete arv (tabel 2). Nagu 
tabelist näha, on arvete ümbergrupeerumine suurema osatähtsusega nende DRG rühmade 
puhul, kus on suhteliselt vähem juhte. Samas tuleb silmas pidada, et testbaasi puhastamisel 
jäeti välja erandiks minevad arved ning seega ei pruugi arvete arvu üldine muutus DRG-s olla 
märgatav, lisandunud arved kompenseerivad välja jäetud arveid. 
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Tabel 2. Suurima arvete hulga suurenemisega DRG-d 

DRG   Arveid 
enne 

Arveid 
pärast 

Arvete 
vahe 

Vahe% 

381 Abort koos emakaõõne abrasiooni, 
vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 

9 681 9 780 99 1,0 

373 Vaginaalne sünnitus, kht-ta 9 711 9 779 68 0,7 

189 Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 903 961 58 6,4 

078 Kopsuarteri embooliad 141 180 39 27,7 

360 Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 711 745 34 4,8 
087 Kopsuturse ja hingamispuudulikkus 67 101 34 50,8 

138 Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 2 061 2 095 34 1,7 

359 Emaka ja emakamanuste operatsioonid 
munasarja või emakamanuste 
mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 

3 125 3 155 30 1,0 

409 Radioteraapia 926 951 25 2,7 

182 Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud 
haigused, vanus>17, kht-ga 

644 668 24 3,7 

 

 

5.3. Leitud eksimused ravijuhtude kodeerimisel ja raviarvete vormistamisel 

5.3.1. Üldised tähelepanekud ravijuhtude kodeerimiskvaliteedi parendamise kohta 

Tabelis 1 on näha, et enim probleeme esineb diagnoosi järjekorra määratlemisel. Selle 
probleemi põhjus seisneb asjaolus, et ravijuhu kohta märgitud diagnooside järjekord (täpsemalt 
põhidiagnoosi valik) võib olla erinev sõltuvalt, kas on kasutatud RHK-10 loogikat või on lähtutud 
ravijuhu etiopatogeneetilisest olemusest. Kuna DRG süsteem põhineb RHK-10-l, siis testbaasi 
kontrolli käigus lähtuti RHK reeglistikust. 

Üldised esinenud eksimused (sulgudes on toodud ristviide reeglite juurde): 

1. Raviarve põhidiagnoos on valitud lähtuvalt etiopatogeneetilisest alusest, mis samas ei 
ole olnud peamine ravivajaduse põhjus antud raviepisoodil. Näiteks, kui 
hospitaliseerimise põhjuseks on tüsistuste ravi, siis vaatamata sellele ei märgita sageli 
tüsistuse ravi peamiseks seisundiks. (4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite 
kodeerimine) 

2. Diagnooside ja protseduuride kodeerimisel ei kasutata kõige täpsemat loendis 
olemasolevat koodi või jäetakse täpsustavad tärgikohad (viimased numbrid peale punkti) 
koodis täitmata. (4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine ja 4.3.1. 
Kirurgiliste protseduuride kodeerimise reeglid ja juhendid) 

3. Kõik kirurgilised protseduurid pole kodeeritud. (4.3.1. Kirurgiliste protseduuride 
kodeerimise reeglid ja juhendid) 

4. Kui põhidiagnoosi valik on keeruline, kuna raviti mitut seisundit, siis lähtutakse 
voodiprofiilist (erialast), kus haige füüsiliselt asub. (4.2.2. Peamise- ja kaasuvate 
seisundite kodeerimine) 
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Testbaasi puhastamisel leiti protsentuaalselt enim eksimusi hematoloogia erialal. Tegemist ei 
ole teistes oluliselt halvema kodeerimiskvaliteediga, vaid ühtsete kodeerimisreeglite 
väljatöötamisega peale testbaasi aluseks olevat perioodi. 2005.a. lõpus kooskõlastati 
hematoloogia eriala kodeerimisjuhend, mis kirjeldas väga täpselt kohalikud kodeerimise reeglid 
sellel erialal. Hematoloogia erialal kasutatavad kliinilised diagnoosid ei ole selgelt ülekantavad 
RHK-süsteemi ning seetõttu ei olnud enne kodeerimisreeglites kokkuleppimist ühtseid 
kodeerimistavasid. DRG-kontekstis tähendas see, et olemuselt sarnased juhud ei grupeerunud 
samasse DRG-sse. Testbaasi kontrollimisel oli kodeerimisjuhendist abi, kuna olid konkreetsed 
alused, millest lähtuda. Nagu eelpool kirjeldatud testbaasi puhastamise ülesandepüstituses 
märgitud, lähtuti olukordades, kus kontrollija ei saanud väga selgelt otsustada kodeerimise 
korrektsuse üle, et tegemist on korrektse kodeerimisega. Hematoloogias oli tänu 
kodeerimisjuhendile selliseid olukordi lihtsam lahendada. 

Ka günekoloogia ja sünnitusabi kodeerimisjuhend kooskõlastati 2005.aastal ning kokku lepitud 
reeglite olemasolu tõttu oli kontrollimine lihtsam. Samas on günekoloogia valdkonnas kliinilised 
diagnoosid paremini RHK-süsteemis kajastatud ning arvestades selle eriala ravijuhtude suurt 
hulka, oli eksimusi suhteliselt vähem.  

Testbaasist leitud ebakorrektselt kodeeritud raviarvetel parandati RHK ja/või NCSP koode (ka 
koodide järjestust). Kokku korrigeeriti 3 538 arvet. Andmete parandamise käigus vahetati enim 
kordadel välja põhidiagnoos I11.0 Südamekahjustusega hüpertooniatõbi 
südamepuudulikkusega. Enamikel kordadel oli tegemist diagnooside järjestuse muutmisega. 
Kõige rohkem märgiti I11.0 asemel põhidiagnoosiks I63.5 Peaajuinfarkt (pea)ajuarterite 
täpsustamata sulguse või stenoosi tõttu. Protsentuaalselt vähenes kõige rohkem (99%) 
põhidiagnoosi O70.0 Sünnitusaegne esimese astme lahkliharebend kasutus ning selle asemel 
märgiti mõni sünnitustegevusele viitav diagnoosikood (näiteks O80.0)9. Üldiselt lisatigi kõige 
rohkem uueks põhidiagnoosiks O80.0 Iseeneslik peaseis-sünnitus. Tabelid 3 ja 4. 

 

Tabel 3. Testbaasi puhastamise käigus enim muudetud põhidiagnoosid. Korrigeerimisele läinud 
ravijuhtude põhidiagnoosi hulk enne ja peale testbaasi korrigeerimist, vahe ning hulga muutus.  

Põhidiagnoos Enne Pärast Vahe Muutuse 
% 

I11.0 Südamekahjustusega hüpertooniatõbi 
südamepuudulikkusega 

402 111 291 72 

I11.9 Südamekahjustusega hüpertooniatõbi 
südamepuudulikkuseta 

449 221 228 51 

O70.0 Sünnitusaegne esimese astme lahkliharebend 107 1 106 99 
Z51.1 Kemoteraapiakuur kasvaja korral 631 526 105 17 
O02.0 Hukkunud lootemuna ja mittehüdatidoosmool ehk 

mullheidik 
108 20 88 81 

I10 Hüpertooniatõbi 169 84 85 50 
O42.0 Lootevee enneaegne puhkemine kuni 24h enne 

sünnitamise algust 
63 11 52 83 

I80.2 Alajäsemete muude süvasoonte flebiit ja tromboflebiit 54 15 39 72 

                                                 
9 Arvestades RHK kodeerimise põhimõtteid, tuleb kõik sünnitusega seotud seisundid kodeerida 
võimalusel vahemikus O60-O75 ning kui muud lisateavet ei ole, siis kasutada koode vahemikus O80-O84 
(MDC 14 – Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood) 
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Põhidiagnoos Enne Pärast Vahe Muutuse 
% 

I70.2 Jäsemete arterite ateroskleroos 230 203 27 12 
I25.1 Aterosklerootiline südamehaigus 138 112 26 19 
J45.8 Segatüüpi astma 35 9 26 74 
L02.4 Jäsemenaha abstsess, -furunkul, -karbunkul 42 17 25 60 
R55 Sünkoop 41 16 25 61 
C20 Pärasoole pahaloomuline kasvaja 42 19 23 55 
Z39.0 Hooldus ja läbivaatus vahetult pärast sünnitust 29 11 18 62 

 

 Tabel 4. Testbaasi puhastamise käigus enim lisatud põhidiagnoosid (põhidiagnoosi hulk enne 
ja peale testbaasi puhastamist, vahe ning hulga muutus)  

Põhidiagnoos 
 

Enne Pärast Vahe Muutuse 
% 

O80.0 Iseeneslik peaseis-sünnitus 11 373 -362 -3 291 
I63.5 Peaajuinfarkt (pea)ajuarterite täpsustamata sulguse 

või stenoosi tõttu 
554 748 -194 -35 

I48 Kodade virvendus ja laperdus 135 235 -100 -74 
O04.9 Meditsiiniline abort 65 161 -96 -148 
I69.3 Peaaju infarkti jääknähud 63 138 -75 -119 
Z47.0 Luumurruplaatide ja muude sisemiste 

fiksastisooniseadmete eemaldamisega seotud 
järelhooldus 

234 295 -61 -26 

N18.0 Neeruhaiguse lõppjärk 20 74 -54 -270 
I26.9 Kopsuarteri emboolia ägedat kopssüdant mainimata 5 49 -44 -880 
D63.0 Aneemia kasvaja korral 16 49 -33 -206 
Z51.0 Kiiritusravikuur 23 56 -33 -143 
C56 Munasarja pahaloomuline kasvaja 35 68 -33 -94 
I63.4 Peaaju infarkt (pea)ajuarterite emboolia tõttu 13 40 -27 -208 
E11.5 Insuliinsõltumatu suhkrutõbi perifeersete 

vereringetüsistustega 
26 51 -25 -96 

A41.9 Täpsustamata septitseemia 17 41 -24 -141 
K65.0 Peritoniit 6 29 -23 -383 

 

 

5.3.2. Testbaasist leitud olulisemad eksimused ravijuhtude kodeerimisel ja raviarvete 
vormistamisel 

Selles peatükis anname ülevaate olulisematest eksimustest ravijuhtude kodeerimisel ja 
raviarvete vormistamisel põhidiagnoosigruppide (MDC) kaupa. MDC-de juures on välja toodud 
ka testbaasist leitud suurima vigade osakaaluga DRG-d ning vastavad selgitused probleemide 
kohta.  

Oluline on märkida, et MDC-d ei ole võrdsustatud terminiga „eriala“. MDC-desse on ravijuhud 
jaotatud enamasti organsüsteemide alusel. Igas MDC-s on DRG-d nii kirurgilistele kui ka 
mittekirurgilistele juhtudele. 
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MDC 1 – Närvihaigused 

Närvihaiguste DRG-des suuri probleeme ei esinenud. Eksimused esinesid põhiseisundi 
valimisel ja võimalikult täpsete koodide märkimisel. Näiteks hüpertooniaga kaasnevate 
tserebraalsete häirete (I60-I69) korral valitakse ekslikult peamiseks seisundiks hüpertooniatõbi, 
kuigi tegevus raviepisoodi vältel on suunatud tserebraalsete häirete raviks. 

Haiguste ja seisundite loendist tuleb valida kood, mis kirjeldab ravijuhtu kõige täpsemalt. Vältida 
tuleks täpsustamata koodide (nagu A87.9 Täpsustamata viirusmeningiit) kasutust 
põhidiagnoosina kõrgemate etappide raviasutustes.  

 

MDC 2 – Silmahaigused 

Enamus ravijuhte olid kodeeritud ja vormistatud korrektselt, spetsiifilise probleeme ei leitud. 
Esinenud eksimused olid üldist laadi: 

Nägemisorganitega seotud pahaloomuliste kasvajate (nagu ka teiste kasvajate) kiiritusravi 
kodeerimisel ei oldud lähtutud RHK juhistest – kood Z51.0 Kiiritusravikuur märgitakse 
peamiseks seisundiks juhul, kui kiiritusravi oli peamine asjaolu, mis põhjustas  patsiendi 
raviepisoodi vältel ravi ja uuringute vajaduse. Peamise seisundina oli märgitud Z51.0 asemel 
kasvaja kood. 

Kui hulgitraumade kodeerimisel valitakse peamiseks seisundiks silmatrauma (näiteks S05.1 
Silmamuna ja silmakoopakoe põrutus ja traumaatiline hüpheem), siis eeldab see, et peamine 
ravi on toimunud silmatraumast lähtuvalt. Testbaasi kontrollimisel esines ravijuhte, kus 
silmatrauma valimine peamiseks seisundiks ei olnud põhjendatud, kuna see ei põhjustanud 
peamist ravivajadust (suurimat ressursikulu). Hulgiseisundi kodeerimise põhimõtetest on 
kirjutatud täpsemalt peatükis 4.2.5. Hulgiseisundite kodeerimine 

Kui ravitav silmahaigus esineb mõne teise haiguse tüsistusena, siis ei ole korrektne kodeerida 
peamise seisundina iseseisvat silmahaigust  (näiteks H26.8 Muu täpsustatud katarrakt), vaid 
põhihaiguse tüsistust (näiteks E10.3 ja E11.3 Suhkrutõbi silma tüsistustega), vt lisaks 4.2.2. 
Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine 

Kontrolli käigus leiti juhte, kus katarrakti operatsioonide korral NCSP koodid olid märkimata. 
Kõigi kirurgiliste protseduuride kohta tuleb märkida ka vastavad NCSP koodid (Silma ja 
külgnevate struktuuride protseduurid asuvad NCSP peatükis C), vt lisaks 4.3.1. Kirurgiliste 
protseduuride kodeerimise reeglid ja juhendid 

 

MDC 3 – Kõrva-, nina-, suu- ja kurguhaigused 

Testbaasi kontrollimisel leiti üldiseid eksimusi seoses põhidiagnoosi valikuga (eriti madalama 
etapi haiglates), spetsiifilised probleemid olid seotud ühtsete kodeerimistavade puudumisega. 

Probleemne on uneapnoe ja suuhingamisega ravijuhtude kodeerimine (UPPP operatsiooni 
vajanud haigusjuhud). Kuna tegu on kodeerimise suhtes mitmeid võimalusi pakkuva olukorraga 
(põhidiagnoosina kasutatakse kroonilise tonsilliidi, uneapnoe, mandlite hüpertroofia kui ka 
suuhingamise diagnoose, erinev on ka NCSP kasutus, mis võib mõjutada ka DRGdesse 
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grupeerumist), siis tuleb andmekvaliteedi huvides kokku leppida ühtsed kodeerimise 
normatiivid. 

Tähelepanu tuleb pöörata NCSP koodide võimalikult täpsele kasutusele. Näiteks 
ninaverejooksu sulgemiseks kasutada täpsustatud koode DKW peatükist (DKW00 Nina 
limaskesta kauterisatsioon; DKW10 Ninaõõne tamponeerimine; DKW20 Ninaneelu 
tamponeerimine; DKW30 Ninasisese arteri kauterisatsioon; DKW40 Ninasisese arteri 
ligeerimine). Neil juhtudel kasutatud tervishoiuteenuste loetelu koodid 7308 Ninaverejooksu 
peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga ja 11007 Ninaneelu tamponeerimine 
määratlevad ära protseduuri sisu. Koodi DKW99 Muud protseduurid ninaverejooksu 
kontrollimiseks ei tohi kasutada juhul, kui on olemas sobiv täpsem kood. „Muud...” koode 
kasutatakse erandjuhtudel, mida ei ole klassifikaatori kompaktsuse huvides mõttekas detailselt 
lahti kirjeldada, kuna neid ei esine sageli. 

 

MDC 4 – Hingamiselundite haigused 

Esinenud probleemid olid enamasti seotud peamise seisundi valikuga ning koodide täpsusega 
(4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine). Lisaks on ka valdkondi, kus on kokku 
leppimata ühtsed kodeerimistavad. 

Üks levinud eksimus peamise seisundi valimisel – sageli ei märgita tüsistusena tekkinud 
pleuraefusiooni peamiseks seisundiks, kuigi peamine ravitegevus on olnud seotud 
pleuraefusiooni, mitte selle põhjuse raviga. Juhul, kui pleuraefusioon on peamine ravi- ja 
uuringuvajadust põhjustanud seisund, siis RHK-kohaselt tuleb märkida see peamiseks 
seisundiks ning pleuraefusiooni etiopatogeneetiline põhjus (näiteks kasvaja) märgitakse 
kaasuva seisundina. 

Tüsistus tuleb märkida peamiseks seisundiks näiteks ka juhul, kui kopsukasvajaga haigel 
ravitakse antud raviepisoodi vältel kasvajast tekkinud tüsistust, kasvaja kood jääb seejuures 
kaasuvaks haiguseks. 

DRG 078 Kopsuarteri embooliad – sageli märgitakse embooliad kaasuvaks diagnoosiks 
hoolimata sellest, et peamiselt tegeleti just emboolia ravimisega. Näiteks märgitakse 
põhidiagnoosiks I80.2 Alajäsemete muude süvasoonte flebiit ja tromboflebiit ning kaasuvaks 
haiguseks I26.9 Kopsuarteri emboolia ägedat kopssüdant mainimata. Kuigi peamine ravi on 
toimunud embooliaga seoses, on koodid märgitud lähtuvalt etiopategneetilisest olemusest. 
Niiviisi kodeeritult grupeeruvad need juhud DRG-sse 128 Süvaveenide tromboflebiit. RHK 
loogikast lähtudes on õigem märkida peamiseks seisundiks I26.9, kuna see tingis peamise 
ravivajaduse. 

Pneumooniate kodeerimisel on probleeme olukordades, kus pneumooniale lisandub 
pulmokardiaalne puudulikkus. Pulmokardiaalse dekompensatsiooniga haigetel ei ole korrektne 
kodeerida peamiseks seisundiks nn. tavalist pneumooniat, kuid samas puudub RHK loendis 
täpne vaste ning koode kasutatakse erinevalt. Juhul kui raviepisoodi lõpul selgub, et ravi käigus 
tegeleti rohkem tüsistuse kui kopsupõletiku raviga, siis tuleb kodeerida tüsistus peamiseks 
seisundiks (nt.  J81 Kopsuturse ehk -ödeem).  Kuna mõnedel juhtudel, näiteks pulmokardiaalse 
puudulikkuse korral, puuduvad kliinilistele diagnoosidele ühesed vasted RHK loendis, siis on 
soovitatav sarnaste olukordade ühtne kodeerimistava kokku leppida. 
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Mõnedes raviasutustes on „Muu...” või „Täpsustamata...” koodide kasutus pigem harjumus, kui 
põhjendatud valik. Kui „Muu...” kood katab ära laia spektri, siis ekslikult tundub see sobivat 
peaaegu igas analoogses olukorras (eriti põletike puhul). Põletike puhul tuleb tähelepanu 
pöörata tekitaja kajastamisele koodis ning loendist valida kõige täpsem vaste. Kui RHK loendis 
puudub sobiv tekitajat täpsustav kood (nt. on tegemist mõne harvaesineva tekitajaga), siis 
kasutada mõnd üldisemalt piiritlevat koodi, näiteks koodi J15.6 Muude aeroobsete gram-
negatiivsete bakterite tekkene kopsupõletik. „Täpsustamata… „ ja „Muud...” koode (näiteks 
J18.8 Muu kopsupõletik, tekitaja tuvastamata või J18.9 Täpsustamata kopsupõletik) kasutada 
ainult siis, kui on võimatu kindlaks teha, mis liiki tekitajaga oli tegemist (nt. haige sureb kiiresti). 
Need koodid on mõeldud harvaesinevate olukordade märkimiseks, mille jaoks ei ole 
otstarbekas klassifikatsioonis eraldi detailsemat jaotust välja tuua. Tavaolukordades ei ole 
nende kasutamine soovitatud.  

Ravidokumentide kontrollimisel selgus ka vajadus täpsustada ja ühtlustada tervishoiuteenuste 
hinnakirjakoodide kasututamise tingimusi erinevate bronhoskoopiate puhul (7559 
Bronhoskoopia, 7414 Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine, 7554 Endoskoopiline 
polüüpektoomia, 7552 Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat)). 

 

MDC 5 – Vereringehaigused 

Esinesid üldised kodeerimise probleemid nagu peamise seisundi valik; koodide hulgast 
täpseima koodi (nii RHK kui ka NCSP) valimine; koodide korrektne kasutamine kogu koodi 
ulatuses (märkida tuleb kõik koodikohad) (vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite 
kodeerimine). Eksitud oli ka risti-tärni süsteemi kasutusel, kus tärniga kood oli märgitud 
peamiseks seisundiks. 

Peamise seisundi määramisel esineb enam eksimusi ning haiglati erinevat kodeerimist juhtudel, 
kui patsient põeb mõnd kroonilise kuluga haigust (näiteks ateroskleroos, hüpertooniatõbi, 
rütmihäired) ning tekkinud on tüsistused või kaasuvad haigused. Näiteks, kui hüpertensiooniga 
patsiendil ravitakse antud episoodi vältel peamiselt tserebraalseid häireid, siis tuleb kodeerida 
peamise seisundina koodid jaotisest I60-I69 Tserebrovaskulaarseid seisundid. 

Esineb juhte, kus stenokardia, hüpertooniatõbi ja südame rütmihäire esinevad üheaegselt ning 
milline neist märkida peamiseks seisundiks, ei ole väga selge. RHK reeglite kohaselt tuleb 
sellises situatsioonis diagnooside hulgast valida peamiseks see, mis põhjustas suurimat 
ressursside kasutust. 

Eraldi tasub väljatoomist diagnoosi Z53.8 Muudel põhjustel teostamata jäänud menetlused 
vähene kasutus. Näiteks olukordades, kus hospitaliseeritud patsiendile jääb mingitel põhjustel 
teostamata plaaniline koronarograafia, on selle koodi kasutamine igati kohane. Samuti 
kasutatakse vähe diferentsiaaldiagnostikale viitavaid koode (kui ei selgu kaebuste tegelik 
põhjus), samas on peamine ressursikulu seotud just diagnostikaga. Näiteks kollapsi tõttu 
hospitaliseeritud patsiendil teostatud uuringud kahtlustatava närvisüsteemi või 
kardiovaskulaarse haiguse väljalülitamiseks (Z03.3 Jälgimine kahtlustatud närvisüsteemi häire 
suhtes  ja Z03.5 Jälgimine muu kahtlustatud kardiovaskulaarse haiguse suhtes). 

Kirurgiliste juhtude kodeerimise puudusena peab märkima, et osadel komplitseerunud  ja 
postoperatiivselt tüsistunud juhtudel olid olulised tüsistused nagu haava verejooksud, sternumi 
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ebastabiilsus, osteomüeliit, operatsiooni haava dehistsents, haava suppuratsioon, kõhuaordi 
operatsioonide puhul kõhukoopa tüsistused jms kodeerimata vastavalt RHK-10-le (kasutusel on 
haiglasisesed koodid). Tüsistuste tõttu võisid aga patsiendid vajada kordusoperatsioone. 
Komplitseeritud ja pikaleveninud juhtude puhul oli osadel juhtudel kodeerimata olulised 
kaasuvad haigused, mis mõjutasid haiguse kulgu ja põhjustasid  ravijuhu suure maksumuse. 

RHK reeglite kohaselt tuleb kaasuvatena ära märkida kõik seisundid, millega lisaks 
põhiseisundile antud episoodi vältel tegeleti, mis mõjutasid ravi kulgu või ravimeetodite valikut. 

Tüsistuste kodeerimisel torkas silma, et peale invasiivseid protseduure (PTKA, koronarograafia) 
tekkinud reiearteri vigastus, mille puhul tehti arteri õmblus, kodeeritakse S75.2. Suure 
alajaseme-nahaveeni vigastus puusa- ja reiepiirkonnas, kuigi vastavalt RHK reeglitele on õige 
T81.2 Mujal klassifitseerimata juhuslik menetlusaegne torge või karistus. 

Probleemne on diagnooside I70.2 Jäseme arterite ateroskleroos, aterosklerootiline gangreen ja 
E11.5, E10.5 Suhkurtõbi perifeersete vereringetüsistustega järjestusega. Kuna need haigused 
võivad esineda samaaegselt, samas olla kui kaks erinevat haigust, siis on oluline kokku leppida 
kodeerimise kriteeriumid. 

RHK-s esineb olukordi, kus sobivaim seisundit kirjeldav kood ei pruugi olla nn antud eriala 
peatükis ning seetõttu ei leita seda üles ja kasutatakse valet koodi. Näiteks diagnoosi 
mesenteriaalarteri tromboosi kohta märgiti kood I74.8 Muude arterite emboolia ja tromboos, 
RHK  järgi oleks õige K55.0 Ägedad vaskulaarsed soolehäired. 

Veenioperatsioonide kodeerimine on haiglati erinev – oli raviasutusi, kus kodeeriti kogu 
operatsiooni käiku ühe ainsa NCSP koodiga, näiteks PHD10 V.saphena magna resektsioon, 
samas ka raviasutusi, kus märgiti  10-12 koodi (lisaks peamisele protseduurile oli märgitud 
operatsiooni käigus tehtud kõik ligeerimised ja resetseerimised jms). NCSP loogika kohaselt ei 
tooda eraldi välja neid protseduure, mis juba sisalduvad a’priori peamises ehk liitprotseduuris. 
Näiteks veeni resektsiooni korral ei tooda eraldi välja sama veeni ligeerimist (mis tegevusena 
eelneb veeni resetseerimisele). Samas, kui toimub ligeerimine ilma sellele järgneva 
resetseerimiseta, siis märgitakse ligeerimise kood (jaotis PHB) iseseisvalt ilma resektsiooni 
koodita. Samuti tuleb tähelepanelik olla koodi PHB99 Muu veeni ligeerimine kasutamisel – seda 
võib kasutada juhul, kui ükski teine täpsustav kood ei sobi. 

Veenioperatsioonide puhul ilmnes ka tervishoiuteenuste loetelu ning NCSP koodide 
mittevastavust. Näiteks teenuse koodi 20601 Varikektoomia vena saphena magna põhitüve 
eemaldamiseta  puhul  kasutati NCSP koodi PHD10 V.saphena magna resektsioon, kusjuures 
kasutati ka siis kui tegelikult v. saphenat ei eemaldatud. Teenuse koodi 30608 safenektoomia 
koos varikektoomiaga  ja NCSP koodi PHD10 võib kasutada ainult siis kui eemaldatakse v. 
saphena magna. Samuti jäi küsitavaks koodi PHW99 Muu operatsioon veenil kasutamine 
alajäsemete veenioperatsioonide puhul. Veenilaiendite operatsioonide teenuste koodidele 
20601 ja 30608 kasutuse puhul võiksid NCSP koodid olla eeldatavasti jaotisest PHB ja PHD. 
Eksimusi oli ka raviarvete vormistamisel koefitsient 1 märkimisega simultaanoperatsioonide 
korral (mõlema operatsiooni kohta märgitakse ekslikult koefitsient 1 väärtuseks 1). 

Eksitud on NCSP koodi  PHT99 Ravimi või skleroseeriva aine injektsioon muusse veeni  
kasutamisel veenilaiendite skleroteraapia puhul.  NCSP-s on õige kood sel puhul TPH10 
Veenilaiendite skleroteraapia.  



 25

Kuna NCSP veenioperatsioone kajastavad koodid (eelkõige PHB99 ja PHD99) mõjutavad väga 
spetsiifiliselt ravijuhu grupeerumist DRG-süsteemis, siis oleks vajalik kokku leppida täpsed 
tingimused veenioperatsioonide kodeerimisel. 

 

MDC 6 – Seedeelundite haigused 

Esinesid üldised kodeerimise probleemid nagu peamise seisundi valik ning koodide hulgast 
täpseima koodi valimine (vt täpsemalt 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine). 
Põhidiagnoosi määramisel oli enam eksimusi kasvajate korral, kus kasvaja diagnoos märgitakse 
peamiseks seisundiks, kuigi raviepisoodi vältel tegeletakse peamiselt kasvaja tüsistuse (näiteks 
seedetrakti verejooks) raviga. Sellisel juhul tuleks tüsistuse kood märkida peamiseks 
seisundiks. 

Koodide (nii RHK kui ka NCSP) kasutusel tuleb valida loendist täpseim võimalik kood. Kui 
loendis ei ole sobivat detailset koodi, siis võimalusel kasutada “Muud täpsustatud…” koodi. 
Kergekäeliselt ei tohi kasutada “Muud..” ja “Täpsustamata …” koode (näiteks K35.9 
Täpsustamata äge apenditsiit). Esineb olukordi, kus haiglal on välja kujunenud üks suhteliselt 
laia diapasooniga kood (näiteks I88.0 Mittespetsiifiline mesenteriaallümfadeniit), mida 
kasutatakse hoolimata sellest, et loendis on olemas ka täpsemad ja detailsemad koodid. 
Tähelepanu nõuavad ka NCSP koodide selgitused, et ekslikult ei kodeeritaks näiteks 
endoskoopilise raviprotseduuri JFA12 Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine jämesoolest k.a. 
biopsia polüpektoomia linguga asemel koodi JFA10 Kolotoomia. 

 

MDC 7 – Maksa, sapiteede ja kõhunäärme haigused 

Esinesid üldised kodeerimise probleemid nagu peamise seisundi valik ning koodide hulgast 
täpseima koodi valimine (vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine). 

Enim eksiti põhidiagnoosi valimisel maksatsirroosi ja alkoholhepatiidi juhtudel, kui esinesid 
tüsistusena veritsusega söögitoruhaavandid (I85.0) jms. Kui ravijuhu käigus tegeletakse 
peamiselt tüsistuste raviga, siis tuleb tüsistus (I85.0) märkida peamiseks seisundiks kui enim 
ravi- ja uurimisvajadust nõudnud seisund. 

Probleeme esines laparoskoopilise koletsüstektoomia protseduuri kodeerimisega. NCSP koodi 
JKA21 Laparoskoopiline koletsüstektoomia asemel oli ekslikult kasutatud koode JKA11 
Laparoskoopiline koletsüstostoomia ja JKA20 Koletsüstektoomia. 

 

MDC 8 – Luulihaskonna ja sidekoe haigused 

Enamus eksimusi oli seotud kodeerimise üldise probleemiga – peamine seisund tuleb valida 
lähtudes peamisest ravi-ja uuringutevajaduse põhjusest, mitte etiopatogeneetilisest olemusest. 
(vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine). Ilmekamad näited on seotud 
luumurru ravi järelhooldusega ja diagnoosi Z47.0 Luumurruplaatide ja muude sisemiste  
fiksatsiooniseadmete eemaldamisega seotud järelhooldus kasutamisega.  
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DRG 230 Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel – 
sageli märgitakse põhidiagnoosiks ainult Z47.0, kuid puudub täpsustav diagnoos (näiteks S72.0 
Reieluukaela murd). Samuti eksitakse diagnooside järjekorraga, Z47.0 ei ole esikohal. Kuigi 
sisuliselt on tegemist järelhoolduse juhtudega, on põhidiagnoosiks ekslikult märgitud 
järelhoolduse vajaduse põhjustanud seisund (näiteks S72.0 Reieluukaela murd). 

Eksimusi esines ka krooniliste haiguste nagu M17.0 Esmane kahepoolne gonartroos; M42.1 
Täiskasvanute lülisamba osteokondroos; M10.0 Idiopaatiline podagra puhul konkreetse 
raviepisoodi peamise seisundi määramisel. See probleem on pigem seotud üldhaiglate 
siseosakondade ravijuhtudega. Kui konkreetse episoodi jooksul tegeletakse krooniliste haiguste 
foonil peamiselt kas tüsistuste või kaasuvate haiguste (näiteks I11.0 Südamekahjustusega 
hüpertooniatõbi (kongestiivse) südamepuudulikkusega; N39.0 Kuseteede nakkus täpsustamata 
paikmes) raviga, tuleb tüsistus või kaasuv haigus märkida peamiseks seisundiks. 

Probleeme esineb ka hulgivigastuste kodeerimisel. Täpsemalt hulgiseisundite kodeerimisest  
peatükis 4.2.5. Hulgiseisundite kodeerimine. 

 

MDC 9 – Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme haigused 

Esinesid üldised kodeerimise probleemid nagu peamise seisundi valik ning koodide hulgast 
täpseima koodi valimine.  

DRG 272 Naha suured kahjustused, kht-ga ja DRG 273 Naha suured kahjustused, kht-ta – 
Nendes DRG-des on valdavalt tegemist soomussammaspooli ravijuhtudega, kus raviepisoodil 
on peamine ravi ja uuringuvajadus tingitud liigesekahjustustest. Sellistel puhkudel on sageli 
kasutatud põhidiagnoosina L40.0 (Harilik soomussammaspool). Õigem on kasutada täpsemat 
diagnoosi L40.5 (†) (Liigesekahjustusega soomussammaspool) koos vastava täiendkoodiga 
peatükist M07 (*) (näiteks M07.2 Psoriaatiline spondüliit). (4.2.8. Kaks koodi peamise seisundi 
kirjeldamiseks ehk risti ja tärni süsteem) 

DRG 274 Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga – sageli on toimunud kasvaja 
tüsistuse ravi (nt. D69.5 Teisene trombotsütopeenia; D50.8 Muud rauavaegusaneemiad;  J94.8 
Pleura muud täpsustatud haigusseisundid vms), kuid põhidiagnoosina märgitud siiski kasvaja 
kood. Sellistel juhtudel on õigem märkida peamiseks seisundiks tüsistuse kood ning kasvaja 
kood märkida kaasuvaks haiguseks. 

DRG 271 Naha haavandid – kasutatakse põhidiagnoosina haavandi koode L97 MKta 
alajäsemehaavand ja  L98.4 MKta krooniline nahahaavand, samas annab RHK võimaluse 
täpsemaks kodeerimiseks. Eelistama peaks täpsemaid koode nagu I83.0 Alajäseme vaariksid 
haavandiga; I83.2 Alajäseme vaariksid haavandi ja põletikuga; E11.5 Insuliinsõltumatu 
suhkrutõbi perifeersete vereringetüsistustega (s.h ka haavand); E10.5 Insuliinsõltuv suhkrutõbi 
perifeersete vereringetüsistustega (s.h ka haavand); N48.5 Sugutihaavand; L08.0 Püoderma 
vms. Kui raviepisoodi vältel tegeleti peamiselt haavandi komplikatsioonide (näiteks 
septitseemia) raviga, siis märkida komplikatsioon ka peamiseks seisundiks (näiteks A41.8 Muu 
täpsustatud septitseemia) ning haavandi kood kaasuvaks haiguseks. 

DRG 280 Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga – kui tegemist on 
hulgitraumaga, siis sageli on probleeme põhidiagnoosi määramisel. RHK põhimõtted 
hulgivigastuste määramisel  on toodud peatükis 4.2.4. 
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MDC 10 – Endokriin-, toitumis- ja ainevahetushaigused 

Enamus eksimusi oli seotud kodeerimise üldise probleemiga – peamise seisundi valik. Eriti 
kerkib see esile diabeedi ravijuhtude kodeerimisel (vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate 
seisundite kodeerimine). 

Hulgitüsistusega diabeet (alajaotis .7) tuleb kodeerida ainult siis, kui hulgitüsistustest ei ole 
võimalik antud raviepisoodi jooksul ühtegi eelistada kui enim ravi- ja uuringuvajadust nõudnud 
seisund.  

Õige kodeerimine näeb ette, et tüsistuste (näiteks neerupuudulikkus) ravi korral tuleb kodeerida 
peamise seisundina tüsistusele viitav kood (näiteks E10.2(†) Insuliinisõltuv suhkurtõbi 
neerutüsistustega ning kaasuva seisundina N08.3(*) Glomeerulite haigusseisundid 
melliitdiabeedi korral).  

Andmete kontrollimisel leidus ravijuhte, kus peamiseks seisundiks oli märgitud tüsistusteta 
diabeet (alajaotis .9), samas ravitegevus toimus peamiselt mõnest teisest seisundist, näiteks 
obstruktiivsest kopsuhaigusest, tulenevalt. Seega oleks antud juhul õige peamiseks seisundiks 
märkida kopsuhaigus (näiteks J44.0 Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus koos ägeda alumiste 

hingamisteede nakkusega) ning diabeet kaasuvaks seisundiks. 

 

MDC 11 – Neerude ja kuseteede haigused 

Enamus eksimusi oli seotud kodeerimise üldise probleemiga – peamine seisund tuleb valida 
lähtudes peamisest ravi-ja uuringutevajaduse põhjusest, mitte etiopatogeneetilisest olemusest 
(vt reegleid 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine). Lisaks oli eksimusi NCSP 
koodide kasutamisel (vt lisaks 4.3.1. Kirurgiliste protseduuride kodeerimise reeglid ja juhendid). 

Dialüüsravi korral tuleb märkida peamiseks seisundiks Z49.1 Kehaväline ehk ekstrakorporaalne 
dialüüs juhul, kui patsinet hospitaliseeritakse ainult dialüüsi eesmärgil ning ravi käigus ei teki 
tüsistusi või kaasuvaid haigusi, mis nõuavad suuremat uuringute- ja ravivajadust. 

DRG 329 Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ta ja DRG 328 Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ga – 
märkimata jäetakse osutatud protseduurile vastav NCSP kood (näiteks TKD00 Ureetra 
dilatatsioon). 

 

MDC 12 – Mehe reproduktiivelundite haigused 

Märkimisväärseid eksimusi ravijuhtude kodeerimises ei esinenud.  

 

MDC 13 - Naise reproduktiivelundite haigused 

Enim oli probleeme NCSP koodide kasutusega, sobivaima koodi leidmisega. NCSP 
klassifikatsioonil on naissuguorganite peatüki puhul rida täiendusi. Juhime tähelepanu NCSP 
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kodeerimise juhendi peatüki L (naissuguorganid) alguses oleva koodide viimase (viienda) 
numbri tähenduse selgitustele: 

Numbrid 0, 3, ja 6 – Lahtised ja muud mitte-endoskoopilised operatsioonid või protseduurid. 
Märkus: protseduurid, mida ei ole koodi kirjetes määratletud teisiti, on lahtised operatsioonid või 
protseduurid. 

Numbrid 1, 4 ja 7 – Endoskoopilised operatsioonid või protseduurid punktsiooni või intsisiooni 
kaudu: kaasaarvatud (Peatükk L) laparoskoopia, salpingoskoopia, ovarioskoopia, kuldoskoopia 
ja ning nende operatsioonide käigus teostatud protseduurid; kaasaarvatud lisa-torkeavade või 
väikeste lõigete kasutamine. 

Protseduuri klassifitseeritakse kui laparoskoopilist, kui antud organi dissektsioon ja 
preparatsioon sooritatakse endoskoopiliselt, isegi kui osa operatsioonist teostatakse väikeste 
lisaintsisioonide kaudu. Märkus: neid protseduure määratletakse koodi kirjetes kui 
laparoskoopilised, salpingoskoopilised või ovarioskoopilised. 

Numbrid 2, 5 ja 8 - Transluminaalsed endoskoopilised protseduurid, s.t. tupe või emakakaela 
kaudu: Kaasaarvatud (Peatükk L) protseduurid hüsteroskoopia, mikrohüsteroskoopia ja 
falloposkoopia korra. Märkus: koodi kirjetes määratletakse neid protseduure kui 
hüsteroskoopilised või falloposkoopilised.  

Järgnevalt on välja toodud konkreetsed eksimused NCSP koodi valikul: 

• DRG 353 Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne 
vulvektoomia – vigadest prevaleerus tavalise (totaalse) hüsterektoomia (NCSP kood 
LCD 00) kodeerimine radikaalsena (NCSP kood LCD 30). 

• Operatsioonid Bartholini näärmel tuleb kodeerida peatükist LFF (LFF00 Bartholini 
näärme marsupialisatsiooni; LFF10 Bartholini näärme ekstsisioon; LFF96 Muu 
operatsioon Bartholini näärmel. Ekslikult oli nimetatud koodide asemel kasutatud koode 
peatükist LEF, näiteks LEF96 Muu operatsioon emaka või tupevõlvi prolapsi korral. 

• Laparoskoopilise steriliseerimise korral tuleb koodi valikul tähelepanu pöörata koodide 
viienda numbri tähendusele. Valides sobiva koodi peatükist LGA Naise steriliseerimine, 
tuleb silmas pidada, et endoskoopiliste operatsioonide puhul märgtaske viies koodikoht 
kas 1, 4 või 7. 

• Kui võetakse endometriumi biopsia, siis õige NCSP kood on LCA06 Endomeetriumi 
biopsia, mitte kasutada koodi ULC05 Hüsteroskoopia koos biopsiaga. 

• NCSP koodi ULC05 Hüsteroskoopia koos biopsiaga oli kasutatud juhul, kui eemaldati 
emakapolüüp. Õige NCSP kood on LCB25 Hüsteroskoopiline lesiooni ektsisioon. 

• Tähelepanu tuleb pöörata erinevusele transluminaalse endoskoopia ja invasiivsete või 
terapeutiliste protseduuride vahel, mida tehakse transluminaalse endoskoopia käigus 
(selgitused peatüki L alguses): 

• Transluminaalset endoskoopiat, mis võimaldab tihti mitmete omavahel ühenduses 
olevate organite õõnte samaaegset uurimist, klassifitseeritakse (peatükis U) tavaliselt 
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antud endoskoopilise uuringu peamise sihtorgani järgi. Transluminaalne endoskoopia 
koos hariliku biopsiaga mis hõlmab harjakesega võetud tsütoloogiat, klassifitseeritakse 
endoskoopilise protseduurina (U peatüki koodid), mitte põhipeatükki kuuluva  
endoskoopilise operatsioonina.  

Naise reproduktiivsüsteemi kasvajate kodeerimisel esines probleeme peamise seisundi 
määramisel (vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite kodeerimine).  

Sünnitusabi ja günekoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend: 
http://veeb.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_drg/KodeerimisjuhendENS.doc 

 

MDC 14 – Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood 

Olulisemad probleemid olid seotud raviteenuste arvete vormistamisega. Kuna on olemas 
„Sünnitusabi ja günekoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend”, siis tänaseks päevaks on 
sünnitusega ja raseduse lõpetamisega seotud ravijuhtude kodeerimise kvaliteet oluliselt 
paranenud. 

Kõige rohkem esines probleeme raviarvete vormistamisega juhtudel, kui patsient oli enne 
sünnitust raseduspatoloogiaga hospitaliseeritud või kui viibis peale keisrilõiget kauem haiglas. 
Näiteks mõnedel juhtudel on vormistatud lühiaegne raseduspatoloogia osakonnas viibimine ja 
sünnitus eraldi arvetele, kusjuures raseduspatoloogia arvel on kasutatud sünnituse koode, mis 
ei ole õige. Kui sünnitusele eelneva raseduspatoloogia ravi kohta koostatakse eraldi raviarve, 
siis sellel tuleb kasutada raseduspatoloogiale viitavaid diagnooside koode.   

Kui patsient vajab peale sünnitust või keisrilõiget pikemat hospitaliseerimist, siis tuleb kõik 
osutatud teenused kanda ühele raviarvele, s.t. sama ravijuhu kohta ei tohi esitada mitut 
raviarvet (juhul kui ei ole Haigekassaga kokku lepitud teisiti). 

Arvestades RHK kodeerimise põhimõtteid, tuleb kõik sünnitusega seotud seisundid kodeerida 
võimalusel vahemikus O60-O75 Sünnitamise ja sünnituse tüsistused ning kui muud lisateavet 
sünnituse kohta ei ole, siis kasutada koode vahemikus O80-O84 Sünnitus. Ettevaatlik peab 
olema RHK XXI (Z00-Z99 Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega) 
peatüki koodide kasutamisega. Nimetatud koode ei tohi kasutada põhidiagnoosina kui samal 
ajal on määratud kaasuvad seisundid I-XVII peatükist. 

Kui patsient hospitaliseeritakse raseduse lõpetamiseks abordi teel, siis tuleb kodeerida aborti 
kui põhidiagnoosi (vt. ”Sünnitusabi ja günekoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend”, Tabel 1. 
RHK koodid abortlõppega raseduse korral). Raseduse lõpetamist kirjeldavad protseduuride 
koodid on valdavalt peatükist LCH Raseduse lõpetamine. 

Sünnituse ja vastsündinute raviarvete vormistamisest täpsemalt MDC 15 peatükis. 

Sünnitusabi ja günekoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend: 
http://veeb.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_drg/KodeerimisjuhendENS.doc 
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MDC 15 - Neonataal DRG-d 

Neonatoloogia DRG-de puhul oli peamiseks probleemiks vastsündinute arvete vormistamine. 
Näiteks on esitatud statsionaarseid arveid üksikute analüüside kohta ilma voodipäeva 
teenuseta. Probleem on normaalsest füsioloogilisest sünnitusest sündinud vastsündinutele 
esimestel elupäevadel osutatud raviteenuste kohta raviarvete esitamises, kui tegemist ei ole II 
ja enama astme intensiivraviga. Näiteks DRG-s 385A Vastsündinu kes suri 2 päeva jooksul või 
viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul tuli nimetatud põhjusel testbaasist välja jätta 62% 
arvetest. Segadust tekitab ka terviseprobleemidega vastsündinute arvete vormistamine. 
Sünnitusabi osakondade poolt on esitatud vastsündinutele arveid, mis sisaldavad I astme 
intensiivravi ja vastsündinule teostatud uuringuid. Kontrolli käigus selgus, et tegemist on 
enamjaolt normaalsete füsioloogiliste sünnitustega, mille kohta on esitatud ema raviarve 
komplekshinnaga 2207K normaalne füsioloogiline sünnitus, mis sisaldab vastsündinu 
hooldamist ja ravi, vajadusel I astme intensiivravi. Erinevad haiglad esitavad arveid erinevalt – 
arvele kantakse ainult analüüsid ja uuringud, voodipäeva ei kasutata; üldhaiglad on kasutanud 
tervishoiuteenuse koodi 2034 neonataalne voodipäev, mis tegelikult on lubatud vaid 
regionaalhaiglatele; samuti on üldhaiglas kasutatud tervishoiuteenuse koodi 2024 kuvöös ja 
lisatud uuringud; sünnitusabi osakonnas on osutatud vastsündinule pediaatria teenust; esitatud 
on vastsündinute arveid koodiga 2044 I astme intensiivravi ja lisatud uuringud. 

Normaalse füsioloogilise sünnituse (kood 2207K) piirhind sisaldab sünnitusabi voodipäevi, 
epiduraalaneteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu 
hooldamist, elustamist ning ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ja ema ja vastsündinu 
diagnostikat (v.a histoloogilised uuringud ja lahang). Nimetatud teenuseid  eraldi (vastsündinu) 
raviarvele ei kanta. 

Arvestades, et DRG piirhinnad arvestatakse DRG-sse reaalselt grupeerunud arvete 
teenusepõhise maksumuse aritmeetilise keskmisena, viivad üksikute analüüside ja uuringute 
kohta esitatud arved DRG grupi piirhinna väiksemaks.  

 

MDC 16 - Vere ja vereloomeelundite haigused ning immuunmehhanismidega seotud haigused 
ja MDC 17 – Müeloproliferatiivsed haigused, vähediferentseerunud kasvajad 

Esinenud probleemid olid seotud peamise seisundi valikuga, spetsiifilisemalt kerkis esile 
keemiaravi juhtude kodeerimine (vt täiendavalt 4.2.2. Peamise- ja kaasuvate seisundite 
kodeerimine). 

DRG 492 Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia on teisene haigus  ja DRG 410 
Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia pole teisene haigus – peamised probleemid 
diagnoosikoodi Z51.1 (Kemoteraapiakuur kasvaja korral) kasutamisega. Vastavalt 
„Hematoloogia ravijuhtude kodeerimise juhendile” märgitakse raviarvele põhidiagnoosiks Z51.1 
juhul kui keemiaravi on peamine asjaolu, mis põhjustas raviepisoodi vältel ravi ja uuringute 
vajaduse. Keemiaravi vajaduse tinginud kasvaja diagnoosi kood märgitakse kaasuva 
diagnoosina. Diagnoosi koodi Z51.1 kasutamine ei ole seotud tervishoiuteenuste loetelus 
olevate keemiaravi ravimite koodi märkimisega raviarvele. S.t. kui üks ravikuur jaguneb mitme 
raviarve peale, siis märgitakse keemiaravi komplekshinna teenuse kood esimesele arvele ning 
diagnooside koodid samasuguses järjekorras kõigile järgnevatele arvetele, ka neile, kus puudus 
keemiaravi teenusekood. 
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Juhul, kui patsient on ravile võetud keemiaravi või muu ravi eesmärgil, kuid ravi perioodil 
ilmnesid uued seisundid (näiteks tüsistused), mis kujunesid patsiendi ravis peamisteks ehk 
ressursimahukamateks, kodeeritakse tekkinud kõige ressursimahukam seisund (näiteks 
trombotsütopeenia) põhidiagnoosiks, teised kaasuvad seisundid (näiteks keemiaravi, 
hematoloogiline haigus ning teised tüsistused) märgitakse kaasnevateks seisunditeks. 

Hematoloogia ravijuhtude kodeerimise juhend: 
http://veeb.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_drg/Kodeerimisjuhend_EHS-06.03.doc 

 

MDC 18 – Infektsioon- ja parasitaarhaigused 

Olulisim tähelepanek on seotud diagnoosi koodide täpsusega (vt lisaks 4.2.2. Peamise- ja 
kaasuvate seisundite kodeerimine). Iga diagnostiline otsus olgu võimalikult informatiivne, et 
seisundit saaks klassifitseerida RHK kõige spetsiifilisema alajaotise alla. Ettevaatlik peab olema 
“täpsustamata” koodide kasutamisel (näiteks B34.9 Täpsustamata viirusnakkus). Selliseid 
koode ei tohi kasutada enne, kui on täiesti selge, et käepärast pole informatsiooni, mis lubaks 
selle diagnoosi või seisundi täpsemat määratlemist kuhugi mujale. 

Koodide kasutuse täpsus ei tähenda ainult kõige täpsemat valikut ühest alajaotusest vaid ka 
kõige täpsema koodi leidmist erinevatest alajaotustest. Näiteks, kui on tegemist menetluse või 
trauma järgse nakkusega, siis ei ole õige kasutada koode nagu M86.8 Muu osteomüeliit; L08.8 
Naha ja nahaaluskoe muud täpsustatud paiksed nakkused vms, korrektsem ja täpsem on 
kasutada koode, mis viitavad seisundi etiopatogeneesile nagu näiteks T81.4 Mujal 
klassifitseerimata menetlusjärgne nakkus või traumajärgse nakkuse korral T79.3 Mujal 
klassifitseerimata posttraumaatiline haavainfektsioon. 

Esines mitte-lubatud koode peamise seisundina - tärniga koodi ei tohi kunagi peamise 
seisundina ja üksi kasutada. Õige on kodeerida näiteks A60.0(†) Suguelundite ja 
urogenitaaltrakti herpesviirusnakkkused ning N77.0(*) häbemehaavand MK nakkus- ja 
parasiithaiguste korral (vt lisaks 4.2.8. Kaks koodi peamise seisundi kirjeldamiseks ehk risti ja 
tärni süsteem). 

 

MDC 19 - Psüühilised haigused ja MDC 20 – Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kasutamine ja 
sellest põhjustatud orgaanilised psüühilised haigused 

Kuna psühhiaatria eriala ravijuhud ei kuulu DRG-põhisele tasustamisele, siis testbaasist jäeti 
need välja.  Nende põhidiagnoosigruppide DRG-desse jäid vaid need ravijuhud, mis olid 
psühhiaatrilise põhiseisundiga, kuid ravitud mõne muu eriala poolt. Tegemist on suhteliselt 
harvaesinevate ja erandlike juhtudega, mille kohta ei saa välja tuua levinumaid trende. 
Tähelepanu tuleb pöörata põhiseisundi määramisele. 

 

MDC 21 – Vigastused, mürgistused ja ravimite toksilised toimed 

Märkimisväärseid probleeme ravijuhtude kodeerimisel ei esinenud. 

Haigestumise välispõhjuste kodeerimise põhimõtted on kirjeldatud RHK-10 instruktsioonide 
käsiraamatu (RHK-10 2.köide) lehekülgedel 89-90; 105. 
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MDC 22 – Põletused 

Põletustega seotud ravijuhtude puhul on suurimaks probleemiks koodide erinev tõlgendamine 
erinevates raviasutustes. Näiteks koodi T29.3 Mitme kehapiirkonna põletused vähemalt ühe 
kolmanda järgu põletuse mainimisega kasutatakse ka siis kui põletuse protsent on väike, kuid 
põletus paikneb erinevatel keha piirkondadel. Kuna sellised juhud on suhteliselt odavamad, siis 
see tekitab konkreetses DRG-s suure hinna varieeruvuse. Vajalik on kokku leppida ühtne 
põletusega ravijuhtude kodeerimine. 

 

MDC 23 – Tervist mõjustavad tegurid ja muud kontaktid terviseteenistustega 

Antud DRG-desse grupeeruvad ravijuhud, mis ei ole otseselt ravi vajavad juhud (näiteks 
tervisehoolduse, haige saatmisega ja ennetusega seotud juhud) aga ka osad juhud, mille puhul 
on peamiseks seisundiks valitud sümptom (näiteks R52.1 Krooniline talumatu valu). Sümptomit, 
tunnust või leiuhälvet võib märkida peamiseks seisundiks ainult juhul, kui see on episoodi 
jooksul selgelt peamine ravitud või uuritud seisund ja tal ei ole seost kirja pandud kaasuvate 
seisunditega. 

 

MDC 24 – Raske hulgitrauma 

Hulgitraumade puhul oli üksikuid eksimusi hulgiseisundite kodeerimise reeglite vastu (vt lisaks 
4.2.5. Hulgiseisundite kodeerimine) 

 

MDC 25 – HIV infektsioon 

Testbaasis ei esinenud olulisi probleeme HIV infektsiooniga juhtude kodeerimisel.  

HIV infektsiooni kodeerimist on täpsemalt selgitatud RHK-10 Instruktsioonide käsiraamatu  
(RHK-10, 2.köide) lehekülgedel 97-98. 

 

MDC 0 – PreMDC DRG-d ja MDC 99 – PostMDC DRG-d 

DRG 482 Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna 
haiguse puhul ja DRG 483 Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja 
kaelapiirkonna haiguse puhul – ravijuhu grupeerumise nendesse DRG-desse määrab ära 
vastavate NCSP koodide kasutus: GBB00 trahheostoomia, GBB03 Perkutaanne 
trahheostoomia ja DQB30 Larüngektoomia. Protseduurid ise ei ole väga ressursimahukad, kuid 
nende protseduuride osutamine viitab patsiendi raskele seisundile ning sõltumata peamisest 
seisundist grupeeruvad need kõik nendesse DRG-desse. Seega on väga oluline antud NCSP 
koodide täpne kasutamine. Tuleb vältida nende koodide põhjendamatut kasutamist, näiteks 
intensiivravil intubeeritud patsiendil trahhea aspiratsiooni kodeerimiseks. 

DRG 477 Põhidiagnoosiga mitteseonduv operatsioon – nagu DRG nimigi ütleb, on tegu 
ravijuhtudega, kus NCSP koodid ei ole loogilises seoses määratud põhidiagnoosiga. Kontrollitud 
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juhtudel oli tegemist kas inimliku eksimusega andmete sisestamisel või peamise seisundi vale 
valikuga. Grupeerimisloogika kohaselt on see DRG mõeldud olukordade jaoks, kus kasutatakse 
ebaharilikke ravivõtteid ning see põhjustabki peamise seisundi ja protseduuri näilise 
mittesobivuse. Eestis grupeerub sellesse DRG-sse ligikaudu 1000 juhtu, ravijuhtude 
kodeerimiskvaliteedi parenedes see arv kindlasti väheneb. 

 

 

6. Kasulikud viited 

RHK-10 internetipõhine klassifikaator: http://www2.sm.ee/rhk/index.asp 

Põhjamaade Keskuse kodulehekülg: http://www.nordclass.uu.se/ 

NCSP klassifikaatorid: http://www.nordclass.uu.se/verksam/ncspe.htm 

Eesti DRG grupeerimisloogika: http://norddrg.kuntaliitto.fi/manual_2003_EST/ 

Eesti DRG süsteemist: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/drg/ 

Rahvusvaheline patsientide grupeerimise süsteemide koostöö-organisatsioon PCSI (Patient 
Classification Systems /International): http://www.pcsinternational.org 

Juhime tähelepanu, et 7.-10.novemberil toimub Itaalias (Veneetsias) 23. PCSI aastakonverents, 
kuhu oodatakse artikleid ja ettekandeid case-mix süsteemide kasutamisest, arendamisest, 
probleemidest jms. Apstraktide esitamise tähtaeg on 31.mai. Konverentsi eelregistreerimise 
tähtaeg on 8.september. Täpsemalt PCSI kodulehelt või konverentsi kodulehelt: 
http://www.pcsi2007.org.  
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LISAD 

Lisa 1. DRG-d, kuhu on grupeerunud arved ainult piirkondlikest või piirkondlikest ja 
keskhaiglatest 

Ainult piirkondlikes haiglates kasutatud DRG-d (RTA hulk > 25) 

001 Kraniotoomia va trauma puhul, vanus >17 

002 Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17 

003 Kraniotoomia, vanus 0-17 

051 Süljenäärmete operatsioonid, va süljenäärmete eemaldamine 

052 Huule- ja suulaelõhede korrektsioonid 
105 Südameklappide operatsioonid ilma südame kateteriseerimiseta 
107 Koronaararterite šuntimine ilma südame kateteriseerimiseta 

115 
Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või shokki 
korral 

116 Muude püsistimulaarorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine 
118 Südamestimulaatorite asendamine 
124 Vereringesüsteemi haigused (va äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateteriseerimisega 
125 Vereringesüsteemi haigused (va äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateteriseerimisega 
302 Neeru siirdamine 
353 Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia 
389A Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, kellel on tehtud suur operatsioon 
405 Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0-17 
492 Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia on teisene haigus 
  Ainult piirkondlikes ja keskhaiglates kasutatud DRG-d (RTA hulk > 25) 

036 Võrkkesta operatsioonid 
037 Silmakoopa operatsioonid 
041 Silmavälised operatsioonid va silmakoopas, vanus 0-17 
042 Silmasisesed operatsioonid va võrkkestal, vikerkestal ja läätsel 
049 Pea ja kaela suured operatsioonid 
075 Suured rindkereoperatsioonid 
108 Muud kardiotorakaalsed operatsioonid 
112 Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid 
187 Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid 
214 Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga 
289 Kõrvalkilpnäärme operatsioonid 
317 Neerude dialüüsravi määramine 
386N Vastsündinu sünnikaaluga alla 1000 g 
388A Vastsündinu sünnikaaluga 1500-2499 g, paljude haigusseisunditega 
401 Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-

ga 
406 Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral 

tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga 
407 Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral 

tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta 
417 Septitseemia, vanus 0-17 
409 Radioteraapia 
459 Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega 
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Lisa 2. DRG-d, kuhu on grupeerunud arveid paljudest raviasutustest (RA-dest) 

DRG RA-sid 

381 Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või 
hüsterotoomiaga 

33 

477 Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon 33 
364 Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste 

haiguste korral 
31 

119 Veeni ligeerimine ja eemaldamine 29 
225 Labajala operatsioonid 28 
227 Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta 28 
229 Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-

ta 
28 

270 Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta 28 
162 Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta 27 

284 Naha väikesed kahjustused, kht-ta 27 
360 Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 26 
222 Põlve operatsioonid, kht-ta 25 
231 Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, va 

puusast ja reiest 
25 

245 Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta 25 
369 Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused 25 

060 Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0-17 25 
131 Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta 24 
014 Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, va TIA 24 
224 Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, va suurte liigest operatsioonid, 

kht-ta 
24 

243 Seljavalud 24 
059 Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17 24 

 



 36

 

Lisa 3. Enimkasutatud DRG-de päevakulu standardhälbe (STD) muutus 

DRG Arveid 
enne 

Arveid 
pärast 

Päeva-
kulu STD 
enne 

Päeva-
kulu STD 
pärast 

Päevakulu 
STD 

muutuse % 

467 Muud tervist mõjutavad tegurid 15 687 343 242.6 1 385.8 471.2 

373 Vaginaalne sünnitus, kht-ta 9 711 9779 1 336.2 1 335.2 -0.1 

381 Abort koos emakaõõne abrasiooni, 
vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 

9 681 9780 790.9 794.1 0.4 

039 Läätse operatsioonid koos või ilma 
vitrektoomiata 

7 710 7710 1 058.9 1 058.9 0.0 

014 Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, 
va TIA 

5 322 4440 992.0 1 041.3 5.0 

127 Südamepuudulikkus ja šokk 4 999 4518 1 166.1 1 125.1 -3.5 

060 Kurgu- ja/või ninaneelumandli 
eemaldamine, vanus 0-17 

4 847 4846 901.7 901.3 0.0 

383 Muud rasedusaegsed haigused, 
tüsistustega 

4 319 4283 658.5 658.5 0.0 

364 Emaka abrasioon, emakakaela 
konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste 
korral 

4 243 4240 505.6 502.6 -0.6 

140 Stenokardia 4 030 3970 1 744.7 1 717.8 -1.5 

410 Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia 
pole teisene haigus 

4 030 3877 6 192.6 6 292.0 1.6 

430 Psühhoosid 3 946 25 175.6 644.5 267.0 

184B Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite 
muud haigused, vanus 0-17, kht-ta 

3 596 3600 321.8 321.6 0.0 

059 Kurgu- ja/või ninaneelumandli 
eemaldamine, vanus >17 

3 588 3587 873.3 873.0 0.0 

132 Ateroskleroos, kht-ga 3 141 3041 1 281.2 1 284.0 0.2 

359 Emaka ja emakamanuste operatsioonid 
munasarja või emakamanuste 
mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 

3 125 3155 2 588.5 2 612.3 0.9 

098B Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0-17, 
kht-ta 

3 058 3020 254.5 251.7 -1.1 

070B Keskkõrva põletik, vanus 0-17, kht-ta 2 989 2989 270.6 270.5 -0.1 

243 Seljavalud 2 794 2216 647.2 651.4 0.7 

222 Põlve operatsioonid, kht-ta 2 755 2753 2 517.9 2 517.0 0.0 

183 Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite 
muud haigused, vanus >17, kht-ta 

2 739 2749 621.7 626.0 0.7 

134 Hüpertensioon 2 697 2348 1 069.0 1 095.3 2.5 

494 Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma 
ühissapijuha uuringuta, kht-ta 

2 658 2667 2 264.5 2 273.4 0.4 
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369 Menstruatsioonihäired ja muud naise 
reproduktiivsüsteemi haigused 

2 586 2482 1 349.4 1 087.6 -19.4 

379 Ähvardav iseeneslik abort 2 524 2523 208.6 202.7 -2.8 

209A Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane 
protees operatsioonid 

2 304 2304 2 464.0 2 464.0 0.0 

390 Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või 
rohkem, muude oluliste 
haigusseisunditega 

2 166 981 107 783.6 876.0 -99.2 

384 Muud rasedusaegsed haigused, 
tüsistusteta 

2 117 1923 1 384.1 1 388.0 0.3 

435 Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete 
kuritarvitus vōi nendest sōltuvus, 
desintoksikatsioonravi vōi muu 
sümptomaatiline ravi, kht-ta 

2 075 232 283.1 499.1 76.3 

138 Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 2 061 2095 782.6 795.8 1.7 

429 Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne 
alaareng 

2 033 271 431.9 927.8 114.8 

371 Keisrilõige, kht-ta 2 002 2002 768.3 768.3 0.0 

121 Muud vereringesüsteemi haigused koos 
ägeda müokardiinfarkti ja 
kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus 
neljandal intensiivravi päeval 

1 966 1840 2 868.0 2 398.3 -16.4 

270 Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud 
operatsioonid, kht-ta 

1 873 1869 886.4 868.6 -2.0 

167 Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi 
korral, kht-ta 

1 863 1863 1 372.6 1 372.4 0.0 
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Lisa 4. Suurima päevakulu standardhälbe (STD) vähenemisega DRG-d 

DRG Arveid 
enne 

Arveid 
pärast 

Päeva-
kulu STD 
enne 

Päeva-
kulu STD 
pärast 

Päevakulu 
STD 

muutuse % 

390 Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või 
rohkem, muude oluliste 
haigusseisunditega 

2 166 981 107 783.6 876.0 -99.2 

463 Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 29 27 1 155.1 193.0 -83.3 
277 Tselluliit, vanus >17, kht-ga 282 251 948.6 300.5 -68.3 
295 Suhkurtõbi, vanus 0-35 390 355 1 171.7 573.6 -51.0 
275 Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, 

kht-ta 
199 167 1 380.4 766.0 -44.5 

176 Tüsistunud peptiline haavand 80 77 1 274.8 730.8 -42.7 
273 Naha suured kahjustused, kht-ta 577 566 560.8 324.6 -42.1 
091A Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0-17, 

kht-ga 
91 82 364.9 211.7 -42.0 

079 Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, 
vanus >17, kht-ga 

788 782 1 789.4 1 071.3 -40.1 

442 Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-
ga 

76 72 3 768.8 2 278.3 -39.5 

202 Maksatsirroos ja alkoholhepatiit 761 748 4 180.0 2 588.9 -38.1 
303 Neerude, kusejuha operatsioonid ja 

kusepõie suured operatsioonid kasvajate 
puhul 

285 284 2 760.5 1 731.0 -37.3 

159 Songa operatsioonid, välja arvatud 
kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-
ga 

89 88 1 695.9 1 081.4 -36.2 

122 Muud vereringesüsteemi haigused koos 
ägeda müokardiinfarktiga ja 
kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus 
neljandal intensiivravi päeval 

670 476 2 139.4 1 408.3 -34.2 

454 Muud vigastused, mürgistused ja ravimite 
toksiline toime, kht-ga 

61 51 8 270.4 5 568.5 -32.7 

086 Vedelik pleuraõõnes, kht-ta 57 73 981.6 679.9 -30.7 
432 Muud psüühikahäired 91 18 1 219.1 861.1 -29.4 
197 Koletsüstektoomia, va laparoskoopiline, 

ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 
67 67 1 260.5 928.3 -26.4 

377 Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, 
operatsiooniga 

389 315 836.9 626.3 -25.2 

068 Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga 65 62 388.6 293.9 -24.4 

 

 

 

 


