
KOKKULEPE EESTI HAIGEKASSA (EHK), EESTI ONKOLOOGIDE SELTSI (EOS), EESTI 

HEMATOLOOGIDE SELTSI (EHS), EESTI ONKOTERAAPIA ÜHINGU (EOÜ) NING EESTI 

KLIINILISTE ONKOLOOGIDE SELTSI (EKOS) VAHEL 

 

Käesolevaga lepivad EHK, EOS, EHS, EOÜ JA EKOS (edaspidi Pooled) kokku järgmises: 

1. Pooled arendavad koostöös andmevahetust, mille tulemusena kajastub onkoloogilistel ja 

hematoloogilistel keemiaravi saanud patsientide raviarvetel keemiaravi skeemi kirjeldav 

rNCSP kood ning kõikidel muudel onkoloogilistel raviarvetel ka patsiendi kasvajalise 

haiguse seisundit kirjeldav kood (haiguse staadium). Andmevahetuse sellise korralduse 

eesmärgiks on läbi kogutavate andmete toetada vähiravi kvaliteedi arengut (nt. auditite 

planeerimine, piirhindade kujundus jms). 

1.1. rNCSP koodidega hõlmatakse järgmiste komplekshindade raames kasutatavad 

ravimid ja raviskeemid (tervishoiuteenuste loetelu koodid): 

305R Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur 

306R Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 

308R Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 

309R Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 

313R Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur 

314R Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 

315R Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur 

316R Ajukasvajate kemoteraapiakuur 

317R Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur 

318R Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või 
immuunteraapia kuur 

321R Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 

322R Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur 

323R Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 

324R Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur 

325R Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur 

326R Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur 

327R Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur 

337R Intravenoosne bisfosfonaatravi onkoloogias, 1 manustamiskord 

350R Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur 

351R Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur 

352R Neerukasvajate kemoteraapiakuur 

353R Munandikasvajate kemoteraapiakuur 

 

Komplekshind 307R (Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur) hõlmatakse rNCSP koodidega 
pärast komplekshinna sisu kirjeldamist. 



1.2. Punktis 1.1. nimetatud komplekshindades sisalduvate raviskeemide loetelu on leitav 

sotsiaalministri 19.01.2007 määruse nr 9 Lisas 15.  

1.3. Kasutuselevõetav haiguse staadiumit kirjeldav kahekohaline kood koosneb tähest ja 

araabia numbrist (nt. 1A, 2B jne) või kahest numbrist (nt.01, 02, 03 jne) või tähistatakse 

tühjana (nt. 00) ning tuleneb: 

1.3.1.  soliidtuumorite korral vastava paikme TNM-7 klassifikatsioonist, mis koosneb tähest 

ja araabia numbrist (nt.1A, 2B jne);  

1.3.2. hulgimüeloomi korral ISS klassifikatsioonist, mis koosneb araabia numbritest 1-3, 

kusjuures esimesse lahtrisse märgitakse „0“ (nt.01, 02, 03);  

1.3.3. Hodgkini lümfoomi ja mitte-Hodgkini lümfoomi korral Ann Arbor klassifikatsioonist, 

mis koosneb araabia numbritest 1-4 ja tähtedest A-B (nt. 1A, 2B jne); 

1.3.4. kroonilise lümfoidse leukeemia korral Ray klassifikatsioonist, mis koosneb araabia 

numbrist 0-4 (nt. 00, 01, 02, 03, 04); 

1.3.5. ägeda müeloidse leukeemia ja ägeda lümfoidse leukeemia korral haiguse staadiumit 

ei hinnata, mistõttu märgitakse raviarvel vastavasse lahtrisse „00“. 

 

2. Andmevahetuse rakendumisele hiljemalt 01.01.2013 eelneb 6 kuuline testperiood. 

2.1. Testperiood kestab ajavahemikus 01.02.2012-31.07.2012 

2.2. rNCSP koode hakatakse lisama raviarvele alates testperioodi algusest (01.02.2012) 

ning alates 01.03.2012 hakatakse raviarvele lisama ka haiguse staadiumit kirjeldavat 

koodi. 

2.3. Testperioodis osalevad raviasutused on Tartu Ülikooli Kliinikum ning Põhja-Eesti 

Regionaalhaigla.  

2.4. Pärast testperioodi lõppu ning selle analüüsi otsustavad pooled, kas taolist 

andmevahetust oleks vajalik rakendada kohustuslikuna kõikidele raviasutustele, kes 

tegelevad onkoloogilise patsiendiga (onkoloogiline diagnoos kaasuva haigusena) või 

ainult raviasutustele, kes tegelevad onkoloogilise haiguse raviga (onkoloogiline diagnoos 

põhihaigusena). 

2.5. Testperioodi lülitatakse järgmised paikmed ja nende korral rakendatavad 

keemiaraviskeemid: neeruvähk (RHK-10 järgi C64, raviteenus 352R), kolorektaalvähk 

(RHK-10 järgi C18-C20, raviteenus 322R), hulgimüeloom (RHK-10 järgi C90, raviteenus 

317R). 

2.6. Testperioodi alustamiseks vajaminevad rNCSP koodid on leitavad lingilt:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011030


http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/E-

tervis/Eesti_NCSP_ja_rNCSP_loend_2012.xls 

2.7. rNCSP koodi nimetusega „MUU“ kasutatakse juhul, kui patsiendile rakendatakse 

keemiaravi, mis erineb oluliselt kvalitatiivselt (toimeainete koosseis) sotsiaalministri 

19.01.2007 määruse nr 9 Lisas 15. kirjeldatust. Näiteks MUU skeemina ei peaks 

kodeerima määruses nimetatud raviskeemi, mille koosseisust on ära jäetud mõni 

toimeaine tulenevalt patsiendi seisundist (talumatus, kõrvaltoimed). MUU skeemina 

peaks kodeerima raviskeemi, mille koosseisus vähemalt üks kasvajavastane toimeaine on 

asendatud teise (määruses nimetamata) toimeainega. Testperioodil kogutakse erialade 

poolt näiteid MUU skeemide kasutamise vajaduse kohta ning testperioodi lõpul 

defineeritakse täpsemalt MUU skeemide kodeerimise kord.  

2.8. Punktis 2.5. nimetatud paikmete korral märgitakse raviarvele patsiendi haiguse 

staadium sõltumata ravi modaliteedist (kirurgiline ravi, kiiritusravi, keemiaravi) ning 

keemiaravi rakendamise korral ka kasutatud keemiaravi skeemi rNCSP kood.  

3. Haigekassa kohustub algavast andmevahetusest teavitama asjassepuutuvaid raviasutusi. 
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