COVID–19 HAIGESTUMISE KODEERIMINE JA NAKKUSHAIGE TEATIS

NB! Perearstisüsteemi programmides pole eraldi põhidiagnoosi ja kaasuva diagnoosi valimise
võimalust. Põhidiagnoosiks arvestatakse esimesele reale sisestatud diagnoosi ning kaasuvateks
järgnevalt sisestatuid.
U07.1 COVID-19, laboratoorselt kinnitatud
U07.2 COVID-19, laboratoorselt kinnitamata
Märkige ainult kaasuva diagnoosina.
● Kasutage U07.1 koodi ainult siis, kui COVID-19 haigus on laboratoorselt kinnitatud.
○ Sümptomite olemasolul kasutage U07.1 kaasuva diagnoosina, põhidiagnoos
märkige vastavalt sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm.
○ Kui haigus on laboratoorselt kinnitatud ja sümptomid puuduvad, märkige
põhidagnoosiks Z22.8.
● Kasutage U07.2 koodi, kui COVID-19 viirusele pole laboratoorset kinnitust või kui
laboratoorset testi pole võimalik teha, aga on selge kliiniline pilt ja/või
epidemioloogiline kahtlus, sh võimalik kokkupuude.
○ Kasutage U07.2 kaasuva diagnoosina, märkides põhidiagnoosi vastavalt
sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm.
● Koduse isolatsiooni määramisel, kui inimese lähikontaktne on kinnitatud COVID-19
haigusega, kasutage põhidiagnoosina koodi Z29.9 (Täpsustamata profülaktikameede) ja
kaasuvaks märkige koodi U07.2 (COVID-19, laboratoorselt kinnitamata).

Nakkushaige teatise koostamine.
Nakkushaiguse teatis tuleb edastada järgnevatel juhtudel:
a) Laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV2 positiivsetele (nii sümptomaatilistele kui
asümptomaatilistele).
b) Laboratoorselt kinnitamata COVID-19 haigetele, kui neid ei ole võimalik testida või kui nad
keelduvad testist
c) Ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomaatikaga patsientidele, kes keelduvad
testimisest ning SARS-CoV2 nakkust ei saa välistada

U08 COVID-19 anamneesis
U08.9 COVID-19 anamneesis, täpsustamata
Märkige ainult kaasuva diagnoosina.
Seda koodi ei kasutata surma algpõhjuse kodeerimiseks.
● Kasutage koodi inimese terviseseisundi kirjeldamiseks kinnitatud või tõenäoliselt
läbipõetud COVID-19 dokumenteerimisel, kui puuduvad sümptomid, aga juhtum on
seotud läbipõetud COVID-19ga;
● Koodi võib kasutada ka patsiendi ühest raviasutusest teise üleviimisel pärast
nakkusohtliku perioodi möödumist. Aitab eristada patsiente, kes ei vaja täiendavat
testimist vastavalt Terviseameti COVID-19 isolatsiooninõuete kriteeriumite juhendile
(https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/covid-19_isolatsiooninouete_kriteeriumid_02.02.2021.pdf).

U09 COVID-19 järgne seisund
U09.9 COVID-19 järgne seisund, täpsustamata
Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

● Kasutage koodi COVID-19 põdemise järgselt inimese terviseprobleemi kirjeldamisel.
Koodi ei kasutata juhtudel, kui inimene on praegusel hetkel COVID-19 haige.
● Kasutage põhidiagnoosina COVID-19 põdemise järgselt terviseseisundi kirjeldamiseks
koode: nt R06.0 hingeldus, R43.0 anosmia ehk haistmisvõimetus jne.

U10 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom
U 10.9 Koodi kasutatakse eriarstiabis.
U10.9 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom, täpsustamata
Hüpertsütokineemia (tsütokiinitorm)
Kawasaki-tüüpi sündroom
Lapseea süsteemne põletikuline sündroom (PIMS MIS-C)
Täiskasvanute süsteemne põletikuline sündroom (MIS-A)

● Märkige täiskasvanul vastavalt seisundile kas põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina
ning lastel märkige põhidiagnoosina.
● Kui ei ole selget seost COVID-19ga, kasutage M30.3 limaskesta-naha-lümfisõlme
sündroomi (Kawasaki).

U11 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu
U11.9 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu, täpsustamata
Märkige põhidiagnoosina, kui vastuvõtul teostati ainult vaktsineerimine.
Kaasuva diagnoosina märkige juhul, kui vastuvõtul tegeleti peamiselt muu terviseseisundiga.
Ärge kasutage koodi surma algpõhjuse kodeerimiseks.

● Kasutage koodi, kui inimene kohtub tervishoiuteenuse osutajaga profülaktiliseks
immuniseerimiseks COVID-19 vastu.
● Juhul kui inimene tuli küll vastuvõtule, aga COVID-19 vastu immuniseerimine jäi
teostamata, kasutage teostamata immuniseerimise koode, nt Z28.
U12 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju
U12.9 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata
Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

● Seda koodi kasutage kaasuva diagnoosina, kui COVID-19 vaktsiini korrektne profülaktiline
manustamine põhjustas soovimatu mõju.
● Põhidiagnoosina kasutage mõne teise peatüki koodi, mis kirjeldab soovimatu mõju
olemust (näiteks palavik, nõrkus, valu jm).
● Kasutage välispõhjuse kodeerimiseks analoogselt Y59.0 Muud ja täpsustamata vaktsiinid
ja bioloogilised ained: viirusvaktsiinid.

