
Lisa nr:  11
Ravijärjekorra tabeli formaat asub mahalaadimiseks haigekassa koduleheküljel www.haigekassa.ee

1.  ETTEULATUVA  RAVIJÄRJEKORRA  ARUANDE  TABEL

Andmed kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga ravijärjekordades olnud isikute ja vabade ooteaegade kohta. Aruande kuupäevaks märgitakse kalendrikuu esimene kuupäev.
Ravijärjekorra tabeli formaadiga  andmete esitamise tähtaeg: Haiglavõrgu arengukava haiglad - iga kuu 07. kuupäevaks; teised lepingupartnerid - kvartalile järgneva kuu 07. kuupäevaks 

Aruande kuupäev Teenuse osutaja kood Ridade arv

Põhieriala A- või V-kood 
ravijärjekordade aruandes*

Tervishoiuteenuse liik (eriala 
või erijuht) lepingu lisas 3,5,6

Tervishoiuteenuse liik (eriala või 
erijuht) lepingu lisas 3,5,6 Ravitüüp**

Ravitüübi 
nimetus

Vaba 
kuupäev 
***

 Osakond 
****

JRJK põhjuse 
kood ***** Põhjus

Vastava 
põhjusega 
JRJK-s 
olevate 
isikute arv

* Põhieriala A- või V-kood 
ravijärjekordade aruandes*

Tervishoiuteenuse liik (eriala 
või erijuht) lepingu lisas 3,5,6

Põhieriala A- või V-koodid raviarve 
formaadis (lisa 10) Märkused

A02; V02 Sisehaigused A02; V02
A03; V03 Kardioloogia A03; V03
A05; V05 Gastroenteroloogia A05; V05
A11; V11 Endokrinoloogia A11; V11
A13; V13 Infektsioonhaigused A13; A14; V13; V14
A15; V15 Hematoloogia A15; V15
A17; V17 Nefroloogia A17; V17
A19; V19 Kutsehaigused A19; V19
A20; V20 Üldkirurgia A20; V20
A21; V21 Lastekirurgia A21; V21
A22; V22 Neurokirurgia A22; V22
A24; V24 Rindkerekirurgia A24; V24
A26; V26 Kardiokirurgia A26; V26
V26op Kardiokirurgilised operatsioonid A26; V26
A32; V32 Ortopeedia A28; A30; A32; A33; V28; V30; V32; V33
A34; V34 Uroloogia A34; V34
A36; V36 Näo-ja lõualuukirurgia A36; V36
A38; V38 Onkoloogia A38; A58; V38; V58

Ravijärjekorra andmed esitatakse lepingus kokku lepitud eriarstiabi, hooldusravi ja hambaravi lisade alusel, valides vastava profiili koodi loetelust:

Ravijärjekorrafaili sisestatakse andmed esmaste plaaniliste vastuvõttude kohta.
Esmane plaaniline vastuvõtt on patsiendi  esmane pöördumine vastuvõtule esmase haigestumise, haiguse ägenemise või eriarsti poolt jälgitavate haiguste hilisemaks järelkontrolliks väljaspool ühte raviepisoodi.  
Esmane vastuvõtt toimub: perearsti saatekirja alusel, eriarsti saatekirja alusel, saatekirjata esmase pöördumise korral ühe eriala ja haigusjuhu piires ravikindlustuse seaduses paragrahvis 70 lõikes 3 loetletud 
juhtudel
Raviepisood- ambulatoorse arstiabi osutamine esimesest vastuvõtust kuni terviseprobleemi lahendamiseni, krooniliste haiguste korral ambulatoorse arstiabi osutamist üldjuhul 3 kuu jooksul alates esimesest 
vastuvõtust. 

Teenuse osutaja nimi: 



A41 IVF A40; A41; A42; V40; V41; V42 
A42; V42 Günekoloogia A40; A41; A42; V40; V41; V42
A48; V48 Neuroloogia A48; V48
A50; V50 Psühhiaatria A50; A51; V50; V51
A52; V52 Oftalmoloogia A52; A53; V52; V53
A54; V54 Otorinolarüngoloogia A54; A55; V54; V55
V55op Laste LOR operatsioonid A54; A55; V54; V55 ravitüüp 19
A56; V56 Dermatoveneroloogia A56; A57; V56; V57
A59; V59 Pediaatria A49; A59; V49; V59
A63; V63 Pulmonoloogia A44; A46; A63; A64; A80; V44; V46; V63
A70; V70 Veresoontekirurgia A70; V70
A76; V76 Reumatoloogia A76; V76
A98; V98 Taastusravi A98; V98
V10 Esmane järelravi V10
A09k Koduõendus A01; A09
A09g Geriaatriline hindamine A01; A09
V09 Statsionaarne õendusabi V09
A66 Hambaravi A66; A67
A68 Ortodontia A66

Profiili A  koodi kasutatakse ravitüüpide 1, 16, 19, 20, 11 ja 4 puhul 
Profiili V koode kasutatakse ravitüüpide 2, 15 ja 18 puhul  va profiil V 55op (Laste LOR operatsioonid), mille puhul kasutatakse ravitüüpi 19.

Ravijärjekordade aruande koostamisel peavad need raviarve põhieriala A- või V-koodid, mida ravijärjekordade aruande formaadis ei ole, olema suunatud järjekordade aruandes kasutatavatele profiilinumbritele
(nt: A33 --> A32). 

**Ravitüüp Ravitüübi nimetus
1 Ambulatoorne ravi 
2 Statsionaarne ravi
4 Laste hambaravi
11 Ortodontia
15 Statsionaarne taastusravi
16 Ambulatoorne taastusravi
18 Iseseisev statsionaarne õendusabi
19 Päevaravi
20 Koduõendus

*** Vaba kuupäev:  
amb. eriarstiabi ja amb. hooldusravi – neljas vaba vastuvõtuaeg antud põhierialal 
stats. eriarstiabi ja stats. hooldusravi , päevaravi– esimene vaba kuupäev hospitaliseerimiseks antud põhierialal
hambaravi – neljas vaba vastuvõtuaeg antud põhierialal 

****Osakond:
Tervishoiuteenuse osutajad märgivad lahtrisse "Osakond ****" Haigekassa piirkondliku osakonna koodi, lähtuvalt lepingut haldavast piirkonnast.
201 - Harju
205 - Pärnu
206 - Tartu
209 - Viru

***** Põhjuse kood:
61 - lubatud ooteaja jooksul teenuse saajad
62 - rahalise ressursi piiratus (haigekassa ja teenuse osutaja vaheline lepingu maht ei võimalda teenust osutatda lubatud aja piires)
63 - teenuse osutaja võimsuse puudumine (arstide, personali vähesus, puhkus,ruumide puudus, aparatuuri hõivatus jm)
64 - patsiendi poolne põhjus



Põhjused koodidega 62 - 64 märgitakse ainult üle ravijärjekorra maksimumpikkuse ootavate isikute kohta. 

2. ISIKUSTATUD RAVIJÄRJEKORRA SÜSTEEM (IRJA)

Isikustatud ravijärjekordade andmed uuendatakse hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks, arvestusega, et isik eemaldatakse  järjekorrast pärast operatsiooni enne raviarve esitamist haigekassale.

Isikustatult peetakse ravijärjekorra andmeid järgmiste teenuste osas: õla-, küünar-, põlve-ja puusaliigeste endoproteesimine;
katarakti operatsioonid;
kohleaarimplantaatsiooni operatsioonid;
kuulmisimplantatsiooni operatsioonid
kusepõie sfinkteri proteesi operatsioonid 
silma sarvkesta siirdamise operatsioonid 

Tervishoiuteenuse osutaja järgib  isikustatult peetavate järjekordade Lepingu lisa 1 "Ravi rahastamise lepingu üldtingimused" punktis 
4.1.11. toodud nõudeid ja kannab ravijärjekorda kõik vajalikud andmeväljad:

patsiendi ees- ja perekonnanimi ja isikukood
planeeritav operatsiooni aeg*
patsiendi diagnoos
liiges või silm, mida opereeritakse
skooringu number
patsiendi kontaktandmed
suunava arsti kontaktandmed
patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
ravijärjekorras muudatuse tegemise (järjekorras ette- või tahapoole viimise 
või eemaldamise kuupäev ja põhjus)
ravijärjekorda kandmise põhjuse kood isikutele, kelle ooteaeg ületab nõukogu
poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkust 
märge, et patsienti on teavitatud muudatuste tegemisest

* Planeeritava operatsiooni aeg  määratakse teenuse osutaja poolt kuu täpsusega, lähtudes eelneva või käesoleva aasta lepingumahust. Vajadusel korrigeeritakse operatsiooni aega peale järgmise lepingu sõlmimist.  
Täpse operatsiooni aja annab teenuse osutaja kindlustatule 1 kuu etteteatamisega.

3. TAGASIULATUVA RAVIJÄRJEKORRA  ARUANDE TABEL Ravijärjekorra tabeli formaat asub mahalaadimiseks haigekassa koduleheküljel www.haigekassa.ee

Ravijärjekorra tabeli formaadiga  andmete esitamise tähtaeg: Haiglavõrgu arengukava haiglad - andmed eelmise kuu vastuvõttude kohta esitatakse iga kuu 7. kuupäevaks
Aruande kuupäevaks märgitakse andmete esitamise kalendrikuu esimene kuupäev.

Ravijärjekorra andmed esitatakse lepingus kokku lepitud eriarstiabi lisade alusel valides vastava A- profiili, ravitüübi ja piirkonna koodi loetelust (vt loetelu p.1 all).

Isikustatult peetavate järjekordade andmeväljad tervishoiuteenuse osutaja juures 

Isikustatud ravijärjekordade andmed katarakti operatsioonide ja õla-, küünar-,põlve- ning puusaliigeste endoproteesimiste osas sisestatakse isikustatud ravijärjekordade programmis vastavalt haigekassa kodulehel olevatele 
isikustatud ravijärjekordade formaadile ja kasutusjuhendile: http/www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/ 

Andmed esitatakse ainult eriarstiabi esmaste plaaniliste  ambulatoorsete vastuvõttude kohta (esmase plaanilise vastuvõtu ja raviepisoodi mõiste vt. p1. all)



Aruande kuupäev Teenuse osutaja kood Ridade arv

Põhieriala A- kood 
ravijärjekordade aruandes

Tervishoiuteenuse liik (eriala 
või erijuht) lepingu lisas 3

Tervishoiuteenuse liik (eriala või 
erijuht) lepingu lisas 3 Ravitüüp

Ravitüübi 
nimetus

Piir-
kond

Tunnuse 
kood* Tunnus Näitaja**

* Tunnuse kood: Tunnus Näitaja

81 ooteaeg oli 0 päeva isikute arv
82 ooteaeg oli 1-7 päeva isikute arv
83 ooteaeg oli 8-42 päeva isikute arv
84 ooteaeg oli üle 42 päeva isikute arv
85  keskmine ooteaeg keskmine ooteaeg (päevade arv)
86 mediaan mediaanooteaeg (päevade arv)

Keskmist ooteaega arvestatakse järgmiselt: 
sarnase ooteajaga inimeste arv  - K, K1, K2 jne
ooteaeg – Y, Y1, Y2 jne
keskmine ooteaeg = (KxY+K1xY1+K2xY2) : kogu inimeste arv

Mediaan ooteaeg on ooteaegade (variatsioonirea) keskmine liige, mis jagab pastiendid kahte võrdsesse gruppi ehk pooled patsientidest ootavad mediaaniga võrdselt või sellest vähem ja pooled mediaaniga 
võrdselt või sellest kauem.

Teenuse osutaja nimi: 

Keskmine ooteaeg  on esmasele vastuvõtule oodanud isikute ooteaegade aritmeetiline keskmine. 


