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Indikaatori nimetus SNOMED-CT nomenklatuuri kodeeringute kasutamine kõikides patoloogia 

teenust pakkuvates osakondades 

Indikaatori 

kirjeldus/ vajaduse 

põhjendus 

Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMED-CT) on 

standardiseeritud kliinilise terminoloogia nomenklatuur, mis võimaldab 

tagada järjepidevuse diagnooside kasutamisel, andmete sisestamisel, 

edastamisel ja töötlemisel registrites.  

SNOMED-CT nomenklatuuri kasutamine diagnooside kodeerimiseks aitab 

saavutada ühemõttelise andmeedastuse nii erinevate patoloogia 

osakondade kui kliiniliste erialade infosüsteemide vahel. Kombineerides 

struktureeritud kasvajaprotokolle ja SNOMED-CT nomenklatuuri 

saavutatakse erinevate infosüsteemide parem ühilduvus vähijuhtude 

registreerimiseks. See aitab vajadusel hinnata vähijuhtude hetkelist 

epidemioloogilist olukorda. (4) 

SNOMED-CT võimaldab koondada, indekseerida, säilitada ja leida kliinilisi 

andmeid erinevate erialade ja tervishoiuasutuste vahel. Haigusloo hästi 

struktureeritud andmed vähendavad andmete erinevust ja pakuvad 

automatiseeritud tugiteenust tervishoiutöötajatele. (5) 

Eesti Patoloogide Selts on loonud SNOMED-CT põhjal eestikeelse loendi 

diagnoosidest, mille kasvajate terminoloogia vastab kaasaaegsele WHO 

kasvajate klassifikatsioonile, mittekasvajaliste haiguste diagnoosid on 

uuendatud vastavalt kaasaegsele kirjandusele. Loend on avaldatud Tervise 

ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) poolt. 

SNOMED-CT loendid on  integreeritud haigla patoloogia osakonna 

infosüsteemiga. Haigla infosüsteemis toimub patomorfoloogiliste 

lõppdiagnooside ja paikmete standardi (1,2) uuendamine TEHIK-u  

soovituste järgi. 

Suurbritannias on patoloogia teenuse kvaliteedi indikaatorina välja toodud 

SNOMED-CT topograafia, morfoloogia ja protseduuride kodeeringute 

kasutamine histopatoloogilistes uuringutes. SNOMED-CT kodeeringute 

kasutamine hõlbustab multidistsiplinaarsete konsiiliumide tööd, parandab 

elektroonilist andmevahetust vähiregistriga ja võimaldab auditi tegemist. 

Lõpp-eesmärgiks oli seatud kõikide histopatoloogiliste uuringute vastamine 

SNOMED-CT topograafia, morfoloogia ja protseduuride kodeeringuga. (3) 

SNOMED-CT nomeklatuuri kasutavaid riike on hetkel ülemaailmselt kokku 

38, sh USA, Suurbritannia, Kanada, Austraalia ja Eesti. (6) 

Definitsioon SNOMED-CT nomenklatuuri kodeeringute kasutamine kõikides Eestis 

tegutsevates patoloogia teenust pakkuvates osakondades. Indikaatoriga on 

võimalik mõõta üleriigilist trendi. 



2 

 

Indikaatori tüüp Protsessi indikaator 

Lugeja Y – SNOMED-CT nomenklatuuri kodeeringuid kasutavate patoloogia 

teenust pakkuvate osakondade arv Eestis 

Nimetaja N – patoloogia teenust pakkuvate osakondade arv Eestis 

Valem X (%) = (Y/N) * 100 

Sihtgrupp Patoloogia teenust pakkuvad osakonnad Eestis 

Eeldused indikaatori 

arvutamiseks 

SNOMED-CT loendid peavad olema integreeritud haigla patoloogia 

osakonna infosüsteemiga. Vajalikud on TEHIK-u soovitustel põhinevad 

regulaarsed uuendused haigla infosüsteemis, mis puudutab 

patomorfoloogiliste lõppdiagnooside ja paikmete standardeid. 

Sisse arvatud Patoloogia teenust pakkuvad osakonnad Eestis 

Välja arvatud - 

Tõlgendus 100% patoloogia teenust pakkuvatest osakondadest kasutab SNOMED-CT 

nomenklatuuri kodeeringuid. 

Andmeallikad Haigla infosüsteem 

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

Jälgimisperiood 1.jaanuar – 31.detsember. Andmeid analüüsitakse 1 kord aastas. 
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