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“Tervishoiuasutus 2015” muudatused (1)
Tabeli nr 2015
6.2 Kiiritusravi 
ja isotoopravi

Lisandus eraldi kategooria: 
-Ravi lahtiste kiirgusallikatega
sh radiofarmatseutikumidega
sh meditsiiniseadmetega (nt lahtiste kiirgusallikatega kaetud klaas- või 
latekskuulikestega)

7.1 Nukleaar-
meditsiini
uuringud

Ei küsita enam uuringuid elundkondade kaupa
Lisaks uuringute arvule küsitakse uuritute (st patsientide kabinetis käimiste) arvu
Tabeli struktuur muutus ja uuringud jagunevad:
- Kujutiseta
- 2D kujutisega
- 3D kujutisega, sh SPET ja PET

7.3 Ultraheli-
uuringud

Tabelis küsitavate näitajate arv vähenes. Eraldi ei küsita:
- avastatud väärarendiga looteid
- uuritud lapsi vanuses 0-3 aastat
Teistesse tabelitesse tõsteti üle 2 näitajat:
- punktsioonibiopsia dreenimine
- luudensitomeetria

7.5 Röntgen-
uuringud (NB! 
Mitte märkida 
hambaröntgenit)

Röntgendiagnostika jaguneb:
- röntgenoloogilised ülesvõtted, sh kontrastainega
- röntgenoskoopilised uuringud
- mammograafia, sh skriininguna
- luudensitomeetria
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“Tervishoiuasutus 2015” muudatused (2)
Tabeli nr 2015

7.6 
Kompuuter-
tomograafia ja 
magnet-
uuringud

- Muutus tabeli number ja pealkiri “Kompuutertomograafia ja magnet-
uuringud”
- Lisaks uuringute arvule küsitakse uuritute (st patsientide kabinetis 
käimiste) arvu
- Kustutati rida “Fluorograafia” 
- Rida “Mammograafia” kustutati tabelist 7.6 ja lisati tabelisse 7.5 
Röntgenuuringud
Uuringud jagunevad:
- Kompuutertomograafilised uuringud, neist kontrastainega
- Magnetresonantstomograafilised uuringud (varasem nimetus -

tuumamagnetresonantstomograafia), neist kontrastainega

7.7 Menetlus-
radioloogia

- Lisandus uus tabel
- Lisaks uuringute arvule küsitakse uuritute (st patsientide kabinetis 
käimiste) arvu
Menetlusradioloogia alajaotused:
- biopsiad
- punktsioonid/drenaažid
- radiofrekvents-ablatsioonid
- angiograafiad

Muudatus 2015 (1/7)
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Eesti Haigekassa koodid

Muudatus 2015 (2/7)
(4 asutust)

Varasem nimetus “radioisotoopdiagnostiline töö” (mõiste ajakohastatud), varem 
küsiti uuringuid elundkondade kaupa, edaspidi eristatakse kujutiseta-kujutisega 
uuringud.
Oluline eristada uuringute arvule lisaks uuritute, sh uuritutest laste arvu (st patsiendi 
kabinetis käimisi). 
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Muudatus 2015 (3/7)

Jäi välja:

- avastatud väärarendiga looteid

- uuritud lapsi vanuses 0-3 aastat

Teistesse tabelitesse tõsteti 2 näitajat:
- punktsioonibiopsia dreenimine
- luudensitomeetria

Muudatus 2015 (4/7)
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Muudatus 2015 ( 5/7)
Tabel 7.6 Kontrastainetega uuringud 

Seda tabelit enam ei ole

Läheb menetlusradioloogia tabelisse 7.7.

Alates 2015 kirjeldatakse kontrastainetega uuringuid 
röntgenuuringute ja kompuutertomograafia/MRT tabelis. 

Muudatus 2015 (6/7)

KT – ca 16 asutust
MRT – ca 11 asutust



detsember 15 a

6

Muudatus 2015 (7/7)

Angiograafia – ca 11 asutust

• Uus tabel! Näitajad olid ka varem aruande teistes 
tabelites olemas

Muudatuste kokkuvõte

Aruanne “Tervishoiuasutus” 2015:

•Ulatuslikud muudatused diagnostika tabelites

•Oluline – radioloogia tabelitesse lisandub mõiste 
“UURITU”, st kabinetis käimisi

•NB! Funktsionaaldiagnostika, endoskoopia ja 
laboritöö tabelid ei muutu

Sel aastal oleme koostöös Eesti Radioloogia Ühinguga 
koostanud meditsiiniradioloogia protseduuride loetelu 
ühildustabeli, mis on välja toodud “Tervishoiuasutus” 2015 
juhendiga TAI kodulehel: 

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele
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Enim esinenud vead aruandes “Tervishoiuasutus”

tabel 3. Ambulatoorne abi 
tabel 5.–7.7 
Tabel 7.2 Funktsionaaldiagnostika 
tabel 7.3 Ultraheliuuringud
tabel 8. Laboratoorsed uuringud

+ Kommentaaride märkimise olulisus

Tähelepanekud!

Tabel 3. Ambulatoorne abi - täitmine

Unustatakse täitmata

Kvartalite aruannete summa on seotud 
“Arvuta” nupuga. Vajadusel tuleb 
parandusi teha esmalt kvartaliaruannetes.
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Tabelite 5.-7.7 - täitmine

Neid tabeleid täidab TTO ainult enda teostatud 
uuringute, mitte teistest asutustest sisse ostetud 
teenuse kohta

Tabel 7.2 Funktsionaaldiagnostika - täitmine

Nüüd on lisatud tabelisse ka näiteid aruande 
selgemaks täitmiseks.

Päevaraviteenuse mitteosutajad täidavad 
veerud 1, 2 ja 4, 5.
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Tabel 7.3 Ultraheliuuringud – täitmine
Päevaraviteenuse mitteosutajad täidavad 
veerud 1, 2 ja 4, 5.

Unustatakse täitmata

Tabel 8. Laboratoorsed uuringud - täitmine

Ainult siin - veergudes 9 ja 10 näidata 
mujalt sisse ostetud uuringute arvud.

Ambulatoorse teenuse pakkuja puhul on andmed 
võrdsed: 1=3, 5=7
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Kommentaaride kast – olulise info edastamiseks

Diagnostika andmete võrdlus
tervise infosüsteemi andmetega

• Periood: aasta 2014

• Röntgeni, ultraheli, kompuutertomograafia ja 
magnetresonantstomograafia uuringute andmed

• Teenuseosutajad: Haiglad ja perearstiabiasutused

• NB! Andmed pärinevad TIS-i epikriisidest, kuna saatekirja 
vastusdokumendi loomise töö alles käib

• Võrdluse eesmärk on näidata andmete sisestamisel tekkivaid eksimusi 
– suunamise asemel kirjeldatakse protseduur enda tehtuks või ei 
kasutata (õiget) klassifikaatorit

a) hõlmatus 

b) A-veebi aastaaruannete ja TIS andmete võrdlus 
uuringute ja teenuseosutajate järgi
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Ultraheliuuringud 
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Magnetresonantstomograafia
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Kompuutertomograafia 
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Kokkuvõte

• TIS-i sisestatakse uuringute koode, mis ei vasta 
kinnitatud protseduuride/uuringute Haigekassa 
teenuste loetelule

NÄITED: röntgeni koodid: 7900–7935, 
kasutatud tekste ja lühendeid 
• Kõik asutused ei saada andmeid tehtava töö 

kohta 

• Osa uuringuid jäetakse registreerimata

TIS andmete kvaliteet ning asutuste hõlmatus ei 
ole veel piisav, et alustada selle põhjal 
uuringute statistika ja analüüsi tegemist.

Julia Šved-Pantelejeva

statistik 

tel 659 3823

julia.sved-pantelejeva@tai.ee


