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noos” ennekõike RHK-ga (rahvusvahelise

tegevust

haiguste

klassifikatsiooniga).

jälgida.

Kuivõrd

puudusid

Kuivõrd

infotehnoloogilised vahendid, siis oli vasta-

enamikus riikides, sõltumata riigikeelest, on

va süsteemi väljatöötamine ääretult keeru-

kasutusele võetud termin DRG, siis oleme

line, sest see vajas suure hulga patsientide

selguse mõttes seda teinud ka Eestis. Teatud

kliiniliste andmete töötlemist ning esimeste

mõttes on DRG oma olemuselt sarnane juba

reaalsete tulemusteni jõuti alles 1969. aastal.

praegu tervishoiuteenuste loetelus olevate

Paralleelselt statistilise andmetöötlusega

kompleksteenustega ning võibki öelda, et

küsitleti ka arste ja lasti neil kirjeldada oma

tegu on omamoodi kompleksteenuste süs-

ravitegevuse olulisi elemente. Lisaks klii-

teemiga.

nilisele informatsioonile koguti ka kuluand-

Oluline on DRG-süsteemi puhul meeles

meid ja selle tulemusena töötati välja süs-

pidada, et seda kasutatakse praegu veel

teem, mis võimaldab identifitseerida nii klii-

põhiliselt statsionaarses aktiivravis ja päe-

niliselt kui ka ressursikulult sarnaseid pat-

vakirurgias. Juhupõhiseid süsteeme on

sientide rühmi. Loomulikult võib teatud

Ülevaate eesmärk on täpsemalt tutvustada

välja töötatud ka teiste arstiabi liikide tarvis

tasemel pidada igat patsienti unikaalseks,

DRG-süsteemi arengut ja loogikat ning tuua

(ambulatoorne arstiabi), kuid need ei ole

kuid uue süsteemi väljatöötamisel oli

välja selle süsteemi kasutamisvõimalusi.

praegu veel maailmas nii levinud.

eesmärk leida sarnasusi, mitte keskenduda

Eelmises samateemalises artiklis (vt Lege

erinevustele.

erinevaid tasustamise mehhanisme, mida

DRG-süsteemi
väljatöötamine

tuleb selgitada, mida mõistetakse haigla

on võimalik kasutada. Samas toodi välja ka

DRG-süsteemi arendamisega alustati 1960.

“toote”1 all. Haigla toodanguks peetakse

nende

Artis nr 9, 2002) käsitlesime pikemalt

DRG-süsteemi paremaks mõistmiseks

riski

aastate lõpus Yale’i ülikoolis Ameerika

üldjuhul ravijuhtu, mis omakorda koosneb

jagamisel rahastaja ja teenuse osutaja vahel.

Ühendriikides. Sellest pidi saama süsteem,

üksikutest uuringutest, protseduuridest ja

On ilmne, et teenusepõhise tasustamise kor-

mis võimaldaks jälgida haigla tegevust.

voodipäevadest. Terminite “toode” ja

ral on ravikulude risk rahastaja kanda ning

Loomulikult ei ole haigla töö nii selge kui

“tootmine” kasutamine haigla puhul võib

teise äärmuse – perioodipõhise tasu korral –

näiteks mõne tehase tootmisprotsess, kus

olla taunitav, kuigi samas ollakse harjunud

jääb risk teenuse osutaja kanda. Juhupõhine

on kindlad standardid ja suhteliselt lihtsalt

kõnelema “teenustest” ja “teenuste osu-

tasustamine, mida käesolevas artiklis DRG-

määratletav ühe toote valmimiseks vajalike

tamisest”. Selle lähenemise alusel on või-

süsteemi näol põhjalikumalt käsitletakse, on

materjalide ja tööjõu kulu. Haiglajuhtidel oli

malik haigla tootmistegevus jagada kaheks

süsteem, kus ravikulude risk jaotub teenuse

aga vaja järjest täpsemalt mõõta ja hinnata

etapiks (vt joonis 1). Esimeses etapis

rahastaja ning osutaja vahel.

haiglas toimuvat, nii saadigi idee vajaliku

toimub teenuste ehk n-ö vahetoodangu

erinevused

ravikulude

süsteemi väljatöötamiseks just tööstuset-

tootmine, milleks kasutatakse eri sisendeid

Mis on DRG?

tevõtetest. Teatud üldistustasemel võib

(materjalid, tööjõud jne). Selles etapis on

Lühend DRG tuleb ingliskeelsetest sõnadest

haigla tegevust lähendada tootmisettevõttes

tootmise efektiivsus (väikseimad sisendite

diagnosis related group, mis eesti keelde tõlgi-

toimuvale ja kuna juhtimisprobleemidki on

kulud, mis on vajalikud teatud kindlal

tuna võiks olla “diagnoosiga seotud rühm”.

neis ettevõtteis enamasti sarnased, siis saab

kvaliteeditasemel teenuste tootmiseks)

Paraku on see eestikeelne nimetus küllaltki

tootmisettevõtteis sobinud lahendusi kasu-

põhiliselt määratletav haigla juhtimise

kohmakas. Samuti näitavad kogemused, et

tada ka haiglates. Juba XX sajandi alguses

kaudu. Mida odavamalt suudetakse min-

niisuguse nimetuse kasutamine tekitab

tunti muret, et haiglates pööratakse sageli

git teenust toota, seda kasulikum on see

segadust, sest paljudele seostub sõna “diag-

tähelepanu pigem teenuste osutamise kui

raviasutusele. Praegu, mil Eestis domi-

patsientide ravimise protsessile. Saadi aru,
* Artikli kirjutamise ajal oli JH Eesti Haigekassa tervishoiuökonoomika spetsialist. Autor väljendab artiklis
haigekassa ja oma isiklikke seisukohti.

© OÜ Lege Artis

et oleks vaja välja arendada mingisugune
juhupõhine süsteem, mis võimaldaks haigla

1
Sõna “toode” on otsetõlge ingliskeelsest terminist “product”, mida erialakirjanduses kasutatakse haigla tegevuse
iseloomustamiseks.
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Joonis 1. Haiglate tootmistegevuse etapid

Haigla otsused

Arsti otsused

Sisendid

Vahetoodang

Tööjõud
Materjalid
Seadmed
Hooned
Administratsioon
...

Ravipäevad
Toitlustus
Laboriuuringud
Kirurgilised protseduurid
Ravimid
...

Teenuste tootmise efektiivsus

Tooted
DRG 001 Kraniotoomia,
va trauma puhul, vanus >17
DRG 167 Apendektoomia
tüsistusteta apenditsiidi korral,
kaasuvate haigusteta
...

Patsientide ravimise efektiivsus

neerib teenusepõhine rahastamine, ongi

lele püüti ikkagi välja töötada süsteem, mis

arvestatakse ka etioloogiat (näiteks infekt-

mõtet panna rõhku üksnes teenuste toot-

kirjeldaks võimalikult hästi haigla tegevust,

sioonid, mis hõlmavad kogu organismi,

mise efektiivsuse parandamisele. Samas on

kuid oleks samal ajal ka kergesti kasutatav.

nagu HIV).

teine väga oluline osa patsientide ravimise

Selleks pidi loodav süsteem arvestama tea-

efektiivsus ehk millised vahetoodangud

tud kriteeriumidega.

DRG-süsteemi loogika
DRG-süsteemi

väljatöötamisel

pöörati

valib arst patsiendi ravimiseks. Teisiti öel-

a) DRG-süsteemi aluseks olev infor-

duna tähendab see, et patsiendi ravimiseks

matsioon pidi olema kergesti kättesaadav

tähelepanu kahele olulisele aspektile: ravi-

valib raviarst vajalikud uuringud, protse-

rutiinselt kogutavatest andmetest. Selliseks

juhtude kliinilisele sarnasusele ja ressur-

duurid, voodipäevad. Praeguse tasus-

infoks on patsiendi vanus, sugu, põhidiag-

sikulude sarnasusele. Nendele kahele

tamise süsteemi korral, mis koosneb

noos ja kaasuvad diagnoosid ning teostatud

aspektile tugineb ka kogu DRG-süsteemi

põhiliselt teenuse- ja voodipäevapõhistest

kirurgiline protseduur.

loogika. DRG grupeerimisloogika (ehk see,

tasudest, puudub raviasutusel suur huvi

b) DRG-süsteemi rühmade arv peab

kuidas ravijuht satub ühte või teise rühma)

pöörata tähelepanu selle etapi efektiivse-

olema piiratud. Mida rohkem on rüh-

on lihtsustatud kujul esitatud ka joonisel 2.

maks muutmisele, sest otsest rahalist

masid, seda vähem on igas rühmas ravi-

Esmalt määratakse põhidiagnoosi alusel

kokkuhoidu see ei anna. Samas, kui kes-

juhte ning seda raskem on teha sisukat

patsiendile põhidiagnoosirühm (main diag-

kendutakse üksnes teenustele, siis on oht,

võrdlust.

nostic category, MDC). Põhidiagnoosirüh-

et unustatakse ära haigla põhiline eesmärk
– haigete ravimine.

c) Ühte rühma kuuluvad patsiendid

madesse grupeerimine toimub kliinilist sar-

peavad olema sarnase eeldatava ressur-

nasust silmas pidades, kliiniline sarnasus

Nagu eespool mainitud, oli DRG-süstee-

sikuluga. See ei tähenda, et ühte rühma

määratletakse enamasti organsüsteemi

mi vaja haigla tegevuse jälgimiseks. Ja eel-

kuuluvad patsiendid on kõik identse

alusel. Näiteks on põhidiagnoosirühmad

nev jutt haigla toodangust oli selleks, et sel-

ressursikuluga. Pigem tähendab see, et

silmahaigustele, hingamiselundite hai-

gitada DRG-süsteemi peamist omapära.

ressursikulu varieeruvus on teada ja ennus-

gustele jne. Põhidiagnoosirühmade hulk

DRG-süsteem on patsientide klassifitsee-

tatav.

võib DRG-süsteemides olla erinev, kuid

rimise süsteem, mis aitab määratleda haigla

d) Ühte rühma kuuluvad patsiendid

enamasti on see 25.

toodangu ehk selle, milliseid patsiente ravi-

peavad

sarnased.

Järgnevalt võetakse grupeerimisloogikas

asutus ravib. Niisuguse süsteemi väljatööta-

Kliiniline sarnasus määratakse DRG-süs-

arvesse seda, kas patsiendile on tehtud üld-

mine oli küllaltki keeruline, sest ravimise

teemis enamasti organsüsteemi, mitte etio-

juhul operatsioonituba vajav kirurgiline

protsess on väga spetsiifiline ja kõik pat-

loogia alusel. Kui haigus on seotud kindla

protseduur või mitte. Kirurgiliste protse-

siendid on täiesti unikaalsed. Probleem oli

organsüsteemiga ja tal on kindel etioloogia

duuridega juhud jaotatakse omakorda vas-

veel see, et alati ei saa ka patsiendi seisundit

(näiteks pahaloomuline neerukasvaja), siis

tavalt operatsiooni ressursikulule, et tagada

üheselt defineerida ja eri arstid ravivad ühe-

DRG-süsteem

grupeerimisel

kulude osas võimalikult homogeensete rüh-

suguseid haigusi erinevalt. Vaatamata sel-

organsüsteemi. Mõningatel juhtudel aga

made tekkimine. Mittekirurgilised ravi-

http://www.legeartis.ee/

olema

kliiniliselt

arvestab
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Joonis 2. Rühmadesse grupeerimine
Põhidiagnoosirühm

Operatsioonitoa
protseduur
Grupeerimise
aluseks
põhidiagnoos
ja protseduur

Operatsiooni
tüüp

Põhidgn

Dgn
rühm 1

Dgn
rühm n

Muu dgn
rühm

Suur
op

Väike
op

Muu
op

kirurgilised

mitte-kirurgilised
Vanus
0–17
Grupeerimise
aluseks muud
karakteristikud

18+

Kaasuvad
haigused

ei

jah
Haiglast
lahkumise viis

surnud

koju

juhud grupeeritakse aga sarnast ressursiku-

tingib olulisi erinevusi ravijuhtude ressur-

teem esimest korda tasustamise alusena

lu eeldavate põhidiagnooside alusel. Igas

sikuludes. Enamasti on vanuse piiriks, mida

kasutusele 1983. aastal Ameerika Ühend-

põhidiagnoosirühmas on tavaliselt ka üks

arvesse võetakse, 17 aastat. Näiteks on eral-

riikides. Tänaseks on DRG-süsteemi ra-

kirurgiline ja üks mittekirurgiline rühm,

di rühmad kurgu- ja/või ninaneelumandli

kendatud paljudes riikides, kuid oma üles-

mis on mõeldud “muudele haigustele” ja

eemaldamise korral alla 17-aastastele ja üle

ehituse loogika poolest toetuvad need kõik

“muudele operatsioonidele”. Need on vaja-

17-aastastele.

Ameerika Ühendriikides väljatöötatud süs-

likud harva esinevate diagnooside ja operatsioonide grupeerimiseks.

Kirjeldatud loogikat kasutades gru-

teemile (vt joonis 3). Esialgsest HCFA-DRG

peerib vastav arvutiprogramm kõik ravi-

(Health Care Financing Administration

Edasi toimub jagunemine muude pat-

juhud rühmadesse. Kõige visuaalsemalt on

DRG) süsteemist on Ameerika Ühend-

siendi karakteristikute (vanus, kaasuvad

DRG-süsteemi loogikat kirjeldanud põhja-

riikides välja kasvanud RDRG (Refined

diagnoosid) alusel, aga seda ainult juhul,

maalased NordDRG näitel ning see on

DRG), AP-DRG (All Patient DRG), SDRG

kui need tegurid põhjustavad olulist erine-

kättesaadav

internetiaadressil

(Severity DRG) ja APR-DRG (All Patient

vust ravijuhu ressursikulus. Kaasuvate

[http://norddrg.kuntaliitto.fi/manu-

Refined DRG), mis kõik üritavad rohkemal

diagnoosidena ei võta DRG-süsteemi loogi-

al_2003_EST].

või vähemal määral arvesse võtta haiguse

ka

ka arvesse mitte kõiki diagnoose, vaid ai-

raskusastet, kuid vajavad seejuures tundu-

nult neid, mille puhul on leitud, et need

DRG-süsteemi areng

valt spetsiifilisemat alginformatsiooni (sh

suurendavad ravijuhu ressursikulu. Suures

Üks põhilisi väärarvamusi on, et DRG-süs-

patsiendi haiguse raskusastme määramine).

osas on kaasuvate diagnooside loetelu kõi-

teem töötati välja kui tasustamise vahend.

Samas on ka pidevalt arenenud esialgne

gil juhtudel ühesugune, kuid sõltuvalt

Tegelikult loodi DRG-süsteem hoopiski

HCFA-DRG süsteem, mis on muutunud

põhidiagnoosist on ka erinevusi.

haiglate juhtimiseks ja alles hiljem leiti, et

samuti mõningal määral detailsemaks.

Patsiendi vanust arvestatakse grupee-

sedasama põhimõtet saab kasutada ka

Tuntuimad muu maailma DRG-süsteemi

rimisloogikas samuti juhtudel, kui vanus

tasustamiseks. Praktikas võeti DRG-süs-

edasiarendused on Austraalias kasutusel

© OÜ Lege Artis
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Joonis 3. DRG-süsteemi areng
Yale DRG
1977

NordDRG

HCFA-DRG

1996

1983

GHM

AP-DRG

AN-DRG

1986/1999

1988/1990

1992

RDRG

APR-DRG

AR-DRG

1989

1991

1999

SR-DRG

IR-DRG

1994

2000

Allikas: http://www.fischer-zim.ch/streiflicht/DRG-Familie-9512.htm

olevad AN-DRG (Australian National

ressursside efektiivsema kasutamise ter-

DRG) ja AR-DRG (Australian Refined DRG)

vishoiusüsteemis;

ning Põhjamaades väljatöötatud NordDRG.

 võrdlevat analüüsi raviasutuste lõikes

DRG-süsteemi hakati 1990-ndatel väga

töökoormuse ning ravijuhtude struktuuri

laialt kasutusele võtma kogu maailmas.

(casemix) osas;

Lisaks on osas riikides juurutatud DRG-süs-

 võrrelda patsientide ravivajadusi ja

teemiga analoogseid juhupõhiseid süs-

ressursitarbimist rahvusvahelisel tasandil.

teeme. Need ei ole küll klassikalised DRGsüsteemid, kuid tegu on siiski suhteliselt

Kokkuvõte

sarnase põhimõttega patsientide klassi-

Käesoleva ülevaate eesmärk oli ennekõike

fikaatoritega. Näiteks on Austrias välja töö-

tutvustada DRG-süsteemi. Kokkuvõtteks

tatud LDF (Leistungsbezogene Diagnose-

tuleb rõhutada, et DRG-süsteem ei ole mitte

Fallgruppen) ja Inglismaal on kasutusel

ainult raviasutuste tasustamise vahend,

HBG (Health Benefit Groups) ja HRG

vaid ka klassifikaator, mis võimaldab

(Health Resources Groups) süsteemid.

täpsemini määratleda raviasutuste tege-

Selliseid

klassifikaatoreid

vust. DRG-süsteemi kui klassifikaatori

nimetatakse üldisemalt ka casemix-süs-

suurimaks plussiks peetakse, et see

teemideks.

võimaldab ravijuhud klassifitseerida nii

patsientide

See, kuidas üks või teine riik DRG-süs-

kliiniliselt kui ka ressursikulult sarnastesse

teemi kasutab, sõltub paljuski selle riigi ter-

rühmadesse. Järgnevates ajakirjanumbrites

vishoiukorraldusest. Lisaks haiglaravijuh-

on

tude rahastamisele võimaldab DRG-de süs-

Põhjamaade NordDRG-süsteemist ja sel-

teem veel:

lest, kuidas plaanitakse Eestis DRG-süstee-

 paremini analüüsida mingi piirkonna

mi rakendada.

ravivajadusi (DRG kajastab tunduvalt
paremini patsiendi ravivajadust kui ainult
RHK või osutatud teenuste hulk eraldi, sest
DRG võimaldab siduda kliinilise diagnoosi
patsiendi oodatava ressursivajadusega);
 tegevusel põhinevat eelarve ja lepingute
planeerimist;
 kulude ja kvaliteedi juhtimist, mis tagab

http://www.legeartis.ee/

kavas

kirjutada

juba

täpsemalt
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Система DRG
Îïëàòà êàæäîãî ñëó÷àÿ îêàçàíèÿ
óñëóãè, ÷òî ðàññìàòðèâàåòñÿ â äàííîé ñòàòüå íà ïðèìåðå DRG-ñèñòåìû, ÿâëÿåòñÿ òàêèì òèïîì îïëàòû,
êîãäà ðèñê ðàñõîäîâ ðàçäåëÿåòñÿ
ìåæäó ëèöîì, îïëà÷èâàþùèì óñëóãó, è ëèöîì, îêàçûâàþùèì åå.
Ñèñòåìà DRG îñíîâûâàåòñÿ íà êëèíè÷åñêèõ äàííûõ è èíôîðìàöèè î
ðàñõîäàõ, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü
èäåíòèôèöèðîâàòü ñõîäíûå êëèíè÷åñêè è ïî ðåñóðñîåìêîñòè ãðóïïû
ïàöèåíòîâ. Íà îñíîâå äèàãíîçà äëÿ
ïàöèåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ãðóïïà îñíîâíûõ äèàãíîçîâ. Òàê æå áåðåòñÿ
âî âíèìàíèå ïðîâåäåíà õèðóðãè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà èëè íåò. Õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ðåñóðñîåìêîñòè îïåðàöèè. Íå õèðóðãè÷åñêèå ñëó÷àè ãðóïïèðóþòñÿ òàêæå íà îñíîâå çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâ
è îñíîâíîãî äèàãíîçà. Äàëåå èäåò
ðàçäåëåíèå ïî äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì ïàöèåíòîâ (âîçðàñò, ñîïóòñòâóþùèå äèàãíîçû), íî ýòî òîëüêî â
ñëó÷àå, åñëè ýòè ôàêòîðû òàêæå
ïðèâîäÿò ê çíà÷èòåëüíûì çàòðàòàì
âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ. Èñïîëüçóÿ îïèñàííóþ ìåòîäèêó êîìïüþòåðíàÿ
ïðîãðàììà ãðóïïèðóåò âñå ñëó÷àè
â îòäåëüíûå ãðóïïû.
Ñèñòåìà DRG ïîçâîëÿåò:
 Ëó÷øå àíàëèçèðîâàòü ïîòðåáíîñòè ðàçíûõ îêðóãîâ
 Ïëàíèðîâàòü áþòæåò è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
 Ðåãóëèðîâàòü ðàñõîäû è êâàëèòåò, ÷òî ïîìîãàåò ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû
 Ñðàâíèâàòü ðàçëè÷íûå ìåäèöèíñêèå ó÷åðåæäåíèÿ ïî ðàáî÷åé íàãðóçêå è òèïàì ñëó÷àåâ
 Ñðàâíèâàòü ïîòðåáíîñòü â ëå÷åíèè è çàòðàòå ðåñóðñîâ â ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòàáå.
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