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DRG GRUPEERUMISELE KUULUVAD RAVIARVED JA DRG ERANDID 

 

 

1. DRG-grupeerimisele kuuluvad eriarstiabi RTA-d:  

a) RTA rahastamise allika koodiga “RA“ või “MK” või “VA”, mille teenuse tüübiks on ‘2’ 

ja ’15’;  

välja arvatud raviarved, millel on TTL kood:  

 

1. Ööpäevaringse valmisoleku tagamine -  2280K (),  

2. Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus - 2294K  

3. Antiretroviirusravi konsiiliumi töö kvartalis - 2292K 

4. Siirdamiskeskuse ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis -  2295K 

5. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Põhja Eesti Regionaalhaigla) - 2305K 

6. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) -  2306K 

7. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Tallinna Lastehaigla) -  2307K 

8. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) -  2308K 

9. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla) - 2309K 

10. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Ida-Viru Keskhaigla) -  2310K 

11. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Pärnu Haigla) -  2311K 

12. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Järvamaa Haigla) - 2312K 

13. Erakorralise abi osutamine kuus (Kuressaare Haigla SA) - 2313K 

14. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Läänemaa Haigla) - 2314K 

15. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Rakvere Haigla) -  2315K 

16. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Lõuna-Eesti Haigla) - 2316K 

17. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Narva Haigla) - 2317K 

18. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Viljandi Haigla) - 2318K 

19. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Valga Haigla) -  2319K 

20. Erakorralise abi osutamine kuus (AS Põlva Haigla) -  2320K 

21. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Raplamaa Haigla) - 2321K 

22. Erakorralise abi osutamine kuus (SA Jõgeva Haigla) - 2322K 

 

b) RTA  rahastamise allika koodiga “RA“ või “MK” või “VA”, mille teenuse tüübiks on ‘1’, 

‘16’ ja’19’, kui arve ridadel on tervishoiuteenuste loetelu kood ‘3076’ või ’ „1M2110 või 

1M2104“’1 

 

2. Grupeerimisele kuuluvad, kuid arveid käsitletakse DRG eranditena järgmistel juhtudel: 

 

1) RTA ridadel on järgmised TTL-i ravimi või lisavahendi koodid: 

335R (Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase 

alfa 0,2 mg) 

332R (Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg korral) 

239R (Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg). 

251R (Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg)  

492R (Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4 nädalane ravikuur) 

 
1 3076 – päevakirurgia voodipäev; 1M2110 - tehisabort naise enda soovil; 1M2104- tehisabort meditsiinilisel 

näidustusel 



489R (Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ)  

221R (1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva 

spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane 

ravikuur),  

222R (1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise 

koliidi korral, 4-nädalane ravikuur),  

223R (1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane 

ravikuur),  

224R (2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim  reumatoidartriidi, anküloseeriva 

spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane 

ravikuur),  

225R (2.valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi 

korral, 4-nädalane ravikuur),  

226R (2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane 

ravikuur),  

253R (Sclerosis multiplex’i ravi kladribiiniga, 10 mg) 

255R (Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, 

2-nädalane ravikuur) 

238R (Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, 1 manustamiskord)  

242R (Bioloogiline ravi antiinterleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur), 

247R (Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, 4-nädalane ravikuur) 

  

252R (Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi raske atoopilise dermatiidi korral, 4-

nädalane ravikuur)  

254R (Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi 

pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur) 

258R (Haavandilise koliidi ravi JAK inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur) 

260R (Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, 1 viaal) 

263R (Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, 2-nädalane ravikuur)  

268R (Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkkopsukasvaja ravi pembrolizumabi, 

plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga) 

345R (Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg),  

346R (Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane 

ravikuur),  

349R(Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)),  

 

440R (ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline 

polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord),  

393R (Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane 

ravikuur),  

206R (Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg) 

2818L (Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees) 

2819L (Toarakaalaordi endovaskulaarne stentprotees) 

2520L (Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)) 

2511L (Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)) 

2730L (Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt) 

2680L (Alalõualiigese unilateraalne endoprotees  

2681L (Alalõualiigese bilateraalne endoprotees) 

 

2) Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamisega seotud TTLi 



koodid 7391 ja 7393 

3)  Lennutranspordiga seotud TTLi koodid: 3072, 3073, 3085, 3086 

4) Kuulmisimplantatsioonidega seotud TTLi koodid: 2288K, 2276K 

5) Kusepõiesfinkteri proteesi paigaldamisega seotud TTLi kood: 2909L 

6)Brahhüteraapiaga seotud TTLi kood: 7436 

7) Hematoloogia ravikuuridega seotud TTLi koodid: 4081, 4084, 4085, 4091, 4094 ja 4095 

8) Organsiirdamistega seotud TTLi koodid: 

Neerusiirdamine 

50310 Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks 

80304 Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine 

80303 Neeru siirdamine 

 261RNeerusiirdamise või pankreasesiirdamise  järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe 

päeva raviannus 

262RNeerusiirdamise või pankreasesiirdamise  järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe 

päeva raviannus 

Maksasiirdamine 

0Y2101 Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine 

0J2124 Maksa siirdamine 

357R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus 

358R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus 

Kopsusiirdamine 

100407 Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine 

100408 Kopsu siirdamine 

354R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus 

355R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus 

356R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus 

Südame siirdamine 

1F2108 Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine   

Pankrease siirdamine 

1J2134 Pankrease siirdamine 

1Y2102 Surnud doonori pankrease käitlus siirdamiseks (sh eemaldamine) 

Luuüdi siirdamine 

8101 Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja 

siirdamine   

8102 Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja 

patsiendi jälgimine   

8103 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine   

8104 Luuüdi kogumine  

8105 Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees  

8106 Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril   

372R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE 

373R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE 

374R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED 

375R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo 

376R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga 

377R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy 

378R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu 

379R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4 

380R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG 

381R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2 



382R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM 

383R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel 

384R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel 

386R Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori 

korral, üks ravipäev 

387R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-

karboplatiin-tsüklofosfamiid 

400R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP 

401R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP 

402R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC 

403R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP 

348R Epstein-Barr’i viiruse  ravi rituksimabiga, 375 mg 

66619 HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil 

66620 HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil 

66621 HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil; 

 

9) RTA ei vasta Vabariigi Valitsuse määruses „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 

loetelu“ § 44 lõikes 5 kirjeldatud tingimustele;  

10) RTA vastab Vabariigi Valitsuse määruses „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 

loetelu“ § 44 lõikes 6 kirjeldatud tingimustele. 

Raviarve põhieriala koodide märkimisel lähtutakse kodulehel olevast vastavasisulisest 

juhendist ja RRL rahaliste lisade erialade vastavustest.  

Kui raviarve põhihaiguseks on tuberkuloos, märgitakse raviarve põhieriala koodiks 

713001801 (pulmonoloogia)  ja teenuse statistiline kood 9501.   

 

RTA kogumaksumus arvutatakse valemiga: RTA kogumaksumus = “DRG osakaal” * „DRG 

piirhind“ * “koefitsient2” + SUM ((1-“DRG osakaal”) * “RTA teenusepõhine summa”).  

 

DRG erandite ja DRGsse mittegrupeerunud RTAde eest tasutakse teenusepõhiselt.  

  


