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I Sissejuhatus 

Haigekassa lepingupartnerite rahastamisel kasutatakse statsionaarse ja päevakirurgilises ravis 

DRG-põhist rahastamist. Et tagada DRG süsteemi grupeerimisloogika aja- ja asjakohasus, 

arendatakse haigekassa eestvedamisel ja koostöös Põhjamaadega DRG grupeerimisloogikat 

võttes lisaks arvese muudes NordDRG süsteemi kasutavates maades tehtud muudatustega 

eesmärgiga tagada DRG grupeerimisloogika vastavus tänapäevase kliinilise praktikaga ja 

suurendada ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsust ja eesmärgipärasust.  

Käesolevas dokumendis on esitatud kokkuvõte 2018.aasta NordDRG grupeerimisversiooni 

peamistest muudatustest. Uus versioon rakendatakse Eestis 2019.aastal ja see asendab 

2016.aasta grupeerimisversiooni, mis on Eestis kasutusel olnud alates 2017.aasta algusest. 

 

Ülevaade on koostatud Eesti Haigekassa ravikindlustushüvitiste osakonna poolt ja avaldatud 

haigekassa kodulehel1 2018. aasta septembris. 

II Ülevaade muudatustest 

2.1 Versiooni nimi 

NordDRG 2018 EST Full 

2.2 Ligipääs 2018.a. grupeerimisversioonile internetis 

Grupeerimisreegleid kirjeldav tabel on kättesaadav haigekassa kodulehel 

http://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu/drg  

2.3 2018 .a. grupeerimisversioonis kasutatavad primaarsed klassifikaatorid 

RHK–10 (seisuga 1.juuli 2017) ja NCSP 2018.a. Eesti versioon. 

2.4 Muutused põhidiagnoosi kategooriates (MDC) 

Võrreldes 2016.aasta grupeerimisversiooniga muutusi põhidiagnoosi kategooriates toimunud 

ei ole. 

2.5 Muutused DRGdes 

Muutused 2018. aasta versioonis on toodud lisas 1 põhidiagnoosi kategooriati tuues välja uued, 

kehtivuse kaotanud ja nime vahetanud DRGd. Iga muutuse juures on viide NordDRG 

                                                 
1 http://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu/drg  

http://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu/drg
http://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu/drg


Forum’ile2, kust leiab NordDRG kasutajariikide ekspertide põhjendused ja selgitused muutuste 

kohta.  

Lisaks üksikute DRG lisandumisele või välja jäämisele on korrastatud teatud RHK-10 

diagnoosikoodide komplitseerivaid omadusi, mis omakorda põhjustab teatud raviarvete osas 

muudatusi grupeerumises DRGsse (eelkõige kaasuvate haigustega DRGdest kaasuvate 

haigusteta DRGsse ja vastupidi). 

III Kokkuvõte 

1) 2018.a. DRG grupeerimisversioon rakendub 2019.aastal samaaegselt uuendatud 

tervishoiuteenuste loetelu kehtima hakkamisega; 

2) Raviarvete puhul, mis on alustatud enne 2018.a. versiooni rakendamise kuupäeva, kuid 

lõpetatud samal päeval või hiljem, rakendatakse 2018.aasta grupeerimisversiooni 

kohast loogikat;  

3) Enne 2018.a. versiooni rakendamist lõpetatud raviarvetele rakendatakse 2016.a. 

grupeerimisloogikat; 

4) Uue grupeerimisversiooni rakendamisega ei muutu põhimõte, kuidas DRG-põhist 

rahastamist rakendatakse ja mille alusel määratletakse DRG erandid. 

5) DRG osakaal seoses uue grpueerimisversiooni rakendamisega ei muutu, s.t. et DRGsse 

grupeerunud raviarve maksumusest 70% tasutakse DRG-põhiselt ja 30% 

teenusepõhiselt, v.a. erandid, mille eest tasutakse 100% teenusepõhiselt; 

 

 

                                                 
2 NordDRG Forum koondab aastate lõikes kõiki NordDRG süsteemi arendamiseks tehtud muudatusettepanekuid 

ning põhjendusi ettepanekute aktsepteerimiseks või nende edasi-  või tagasilükkamiseks. Ligipääs 

http://documents.norddrg.net/ 

http://documents.norddrg.net/


Lisa 1 

MDC 2 Silmahaigused 
 

DRG kood DRG nimi Muutus Viide NordDRG Forumile 

036A Muud võrkkesta operatsioonid Jääb välja 2018.aasta versioonist http://documents.norddrg.net/issues/511  

036B Ulatuslik protseduur võrkkestal Jääb välja 2018.aasta versioonist 

036E Võrkkesta operatsioonid Uus 2018.aasta versioonis 

038O Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi Jääb välja 2018.aasta versioonist http://documents.norddrg.net/issues/516  

042O Silmasisesed operatsioonid, v.a 

võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike 

ravi 

Jääb välja 2018.aasta versioonist 

036P Silma sarvkesta siirdamine,  lühike ravi Uus 2018.aasta versioonis 

036R Laserprotseduur vikerkestal ja 

eeskambris, lühike ravi 

Uus 2018.aasta versioonis 

036S Silma siserõhuga seostud protseduurid, 

lühike ravi 

Uus 2018.aasta versioonis 

040X Silmavälised protseduurid, v.a. 

silmakoobas 

Uus 2018.aasta versioonis http://documents.norddrg.net/issues/509  

040N Muud silmavälised operatsioonid, vanus 

>17 

Jääb välja 2018.aasta versioonist 

041 Muud silmavälised operatsioonid, vanus 

0-17 

Jääb välja 2018.aasta versioonist 

042P Muud silmasisesed protseduurid, lühike 

ravi 

Uus 2018.aasta versioonis http://documents.norddrg.net/issues/510  

038 Vikerkesta operatsioonid Jääb välja 2018.aasta versioonist 

 

MDC 3 Kõrva-, nina-, suu- ja kurguhaigused 
 

DRG kood DRG nimi Muutus 

060 Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0-17 Nime muutus 

 

MDC 11 Neerude ja kuseteedehaigused 
 

DRG 

kood 

DRG nimi Muutus Viide NordDRG Forumile 

307N Ureetra tehisliku sulgurlihase protseduur Uus 2018.aasta versioonis http://documents.norddrg.net/issues/474  

315 Neerude ja kuseteede muud operatsioonid Jääb välja 2018.aasta versioonist http://documents.norddrg.net/issues/503  

315A Hemodialüüsi kateetri asetamine neerude 

ja kuseteede haiguste korral 

Uus 2018.aasta versioonis 

315B Neerude ja kuseteede muud operatsioonid Uus 2018.aasta versioonis 

315D Arteriovenoosse fistli rajamine või 

sulgemine neerude ja kuseteede haiguste 

korral 

Uus 2018.aasta versioonis 

315E Peritoneaaldialüüsi kateetri asetamine 

neerude ja kuseteede haiguste korral 

Uus 2018.aasta versioonis 

 

Mehe reproduktiivelundite haigused 
 

DRG kood DRG nimi Muutus Viide NordDRG Forumile 

342 Tsirkumtsisioon, vanus >17 Jääb välja 2018.aasta versioonist http://documents.norddrg.net/issues/455  

343 Tsirkumtsisioon, vanus 0-17 Jääb välja 2018.aasta versioonist 

342N Tsirkumtsisioon Uus 2018.aasta versioonis 
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