Lisa 3
Pearahasiseste tegevuste koodid
KOOD
9001
9002
9003
9004
9016
9018
9019
9044
9061
9062
9063
9064
9065
9120
9120k
9120v
9121
9121k
9121v
9122
9122k
9122v
9123
9123k
9123v
9124
9124k
9124v
9027
9028
9125
9029

TEGEVUS
Perearsti esmane vastuvõtt
Perearsti korduv vastuvõtt
Perearsti profülaktiline vastuvõtt
Perearsti koduvisiit
Perearsti kindlustamata isikute plaaniline vastuvõtt
Perearsti telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud
patsiendinõustamine
Perearsti elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud
patsiendinõustamine
Kroonilise haige nõustamine
Pereõe nõustav vastuvõtt
Pereõe õendustoiming (käeline tegevus)
Pereõe koduvisiit
Pereõe telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud
patsiendinõustamine
Pereõe elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud
patsiendinõustamine
Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja Bviirushepatiidi vastane vaktsineerimine
Keeldumine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja
B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi,
Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimisele
Leetrite, mumpsi ja punetise vastane vaktsineerimine
Keeldumine leetrite, mumpsi ja punetise vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus leetrite, mumpsi ja punetise vastu vaktsineerimisele
Difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastane vaktsineerimine
Keeldumine difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu
vaktsineerimisele
Difteeria, teetanuse, läkaköha vastane vaktsineerimine
Keeldumine difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu vaktsineerimisele
Difteeria ja teetanuse vastane vaktsineerimine
Keeldumine difteeria ja teetanuse vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus difteeria ja teetanuse vastu vaktsineerimisele
B-viirushepatiidi vastane vaktsineerimine
Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae vastane
vaktsineerimine
Muu haiguse vastu vaktsineerimine
Rotaviirusnakkuse vastane vaktsineerimine

KOOD
9029k
9029v
9049
9049k
9049v

9080

9038
9039
9040
9041
9042
9045
9047
9048
9050
9060
9070
9071
9072
9051
9052
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9053
9054

1
2

TEGEVUS
Keeldumine rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimisest
Meditsiiniline vastunäidustus rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimisele
HPV vaktsineerimine
HPV vaktsineerimisest keeldumine
Meditsiiniline vastunäidustus HPV vastu vaktsineerimisele
Läbivaatus vastuvõtuks õppeasutusse (6-, 7- ja 8-aasta vanused lapsed)
Laste profülaktiline läbivaatus 1. elukuu
Laste profülaktiline läbivaatus 3. elukuu
Laste profülaktiline läbivaatus 12 kuud
Laste profülaktiline läbivaatus 2 aastat
Laste profülaktiline läbivaatus 3 aastat
Laste profülaktiline läbivaatus II klass
Laste profülaktiline läbivaatus V klass
Laste profülaktiline läbivaatus IX klass
Jämesoolevähi sõeluuringu nõustamine
Peitvere testi komplekt
Vere üldkolesterooli tase üle 5,0 mmol/l
Mikroalbuminuuriatest positiivne
Määratud triglütseriidid
Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine
Soolepuhastuspreparaat
Jämesoolevähi sõeluuringust keeldumine
Glükohemoglobiin üle (või võrdne) 7,0%
SCORE risk on üle 5%
Nimistus olevatel 65aastastel ja vanematel isikutel läbi viidud kontakthindamine
InterRAI kontakthindamise instrumendi abil
Suurenenud hambaravi vajaduse tekkimise hindamine 1
Elupuhune hambaravi määramine 2
Vaimse tervise õe vastuvõtt
Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt
Psühhoteraapia seanss ühele haigele
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)
Psühhoteraapia seanss perele
Kaugpsühhoteraapia seanss perele
Esmatasandi tervisekeskuses töötava tervishoiu tugispetsialisti vastuvõtt
Esmatasandi tervisekeskuses töötava tervishoiu tugispetsialisti kaugvastuvõtt

kriteeriumid on sätestatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus § 77 lg 17
kriteeriumid koodi 9072 kasutamiseks on kirjeldatud lepingu lisa 2 punktis 4

Kodeerimise põhimõtted:
Üks vastuvõtt või kontakt kodeeritakse raviarvele ühe tegevusena. Kui vastuvõtt või kontakt algab õe
tegevusega, kuid läheb üle arstlikuks tegevuseks, siis kodeeritakse arsti tegevusele vastav kood.
Vastuvõtu või uuringu aja broneerimiseks toimunud telefoni või e-kirja teel toimunud kontakte
raviarvele ei kodeerita.
kood 9001 Perearsti esmane vastuvõtt kodeeritakse raviarvele kui patsient pöördub vastuvõtule
esimest korda terviseprobleemi kahtlusel, ägeda haigusega või kroonilise haiguse ägenemisel või kui
kroonilise haigusega patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.
kood 9002 Perearsti korduv vastuvõtt kodeeritakse raviarvele ühe ravijuhu raames toimunud
järgnevatel vastuvõttudel, kroonilise haige pöördumisel perearsti vastuvõtule retseptiravimi
korduvaks väljakirjutamiseks.
kood 9003 Perearsti profülaktiline vastuvõtt kodeeritakse raviarvele, kui kindlustatu on pöördunud
vastuvõtule ennetava tervisekontrolli ja või immuniseerimiste läbiviimiseks. Koodi 9003 ei märgita
raviarvele samal ajal koodidega 9001, 9002 ja 9080.
kood 9044 Kroonilise haige nõustamine kodeeritakse raviarvele juhul, kui perearst või pereõde on
vastuvõtu käigus küsitlenud haiget diabeedi, kõrgvererõhutõve, insuldi, infarkti või hüpotüreoosi
riskitegurite tuvastamiseks ja nõustanud eelnimetatud haiguskahtlusega või väljakujunenud
haigusega isikuid ravi ning elurežiimi osas. Nõustamise sisu peab kajastuma ravidokumendis.
kood 9061 Pereõe nõustav vastuvõtt kodeeritakse raviarvele siis, kui kindlustatu on pöördunud
pereõe vastuvõtule ning kindlustatut on teenindanud ja nõustanud vaid pereõde. Raviarvel märgitakse
põhidiagnoosiks pöördumise põhjuseks olnud diagnoos RHK-10 alusel.
kood 9062 Pereõe õendustoiming (käeline tegevus) kodeeritakse raviarvele erinevate käeliste
tegevuste läbiviimisel, millel puudub tervishoiuteenuste loetelus kood (nt sidumine, ravimi süstimise,
veenivere võtmise jm). Käelise tegevusena ei kodeerita vastuvõtu käigus läbiviidud vererõhu
mõõtmist, kaalumist, pikkuse mõõtmist. Immuniseerimise koodide kasutamise korral eraldi koodi
9062 raviarvele ei märgita.
koodid 9120k, 9121k, 9122k, 9123k, 9124k, 9029k, 9049k märgitakse raviarvele (valitakse
sobivaim) siis, kui plaanilise vaktsineerimise ajal keeldutakse mõnest konkreetsest vaktsinatsioonist
või vaktsinatsiooni grupist. Keeldumine peab olema allkirjastatud digitaalselt või käeliselt ning
dokumenteeritud ravidokumendis taasesitamist võimaldavas vormis. Keeldumise korral märgitakse
raviarvele diagnoos Z28.1 (Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu usulistel põhjustel või
rühma survel) või Z28.2 (Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu muudel ja täpsustamata
põhjustel).
koodid 9120v, 9121v, 9122v, 9123v, 9124v, 9029v, 9049v märgitakse raviarvele (valitakse
sobivaim) siis, kui ravidokument kajastab haigestumist, mille esinemise tõttu on planeeritud
vaktsineerimine vastunäidustatud. Raviarvele märgitakse põhidiagnoosiks meditsiinilise
vastunäidustuse aluseks oleva haiguse diagnoos RHK-10 alusel ja kaasuva diagnoosina märgitakse
Z28.0 (Teostamata immuniseerimine vastunäidustuste tõttu).
kood 9125 Muu haiguse vastu vaktsineerimine märgitakse raviarvele immuniseerimisel vaktsiiniga
(nt gripi, puukentsefaliidi, tuulerõuge vaktsiin), mille kohta käesolevas lisas kood puudub.

koodi 9080 sisu kirjeldustes ravidokumentides lähtutakse ravijuhendist „Lapse tervise jälgimise
juhend“ www.ravijuhend.ee määratletud ealise arstliku läbivaatuse toimumisel.
koodide 9018 (Perearsti telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud
patsiendinõustamine), 9019 (Perearsti elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis
dokumenteeritud patsiendinõustamine), 9064 (Pereõe telefoni teel toimunud ja patsiendi
tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine), 9065 (Pereõe elektronposti teel toimunud ja
patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine) raviarvele märkimisel peab
ravidokumendis muu hulgas kajastuma, mis osas patsienti nõustati.
koode 9051 ja 9052 kasutatakse ainult esmatasandi tervisekeskuses töötava vaimse tervise õe
(kaug)vastuvõtu dokumenteerimiseks juhul kui tervisekeskusel on olemas õe vastuvõtuteenuse
tegevusluba.
koode 9143, 9144, 9145, 9146, 9147 ja 9148 kasutatakse ainult esmatasandi tervisekeskuses töötava
kliinilise psühholoogi (kaug)vastuvõtu dokumenteerimiseks, kui tervisekeskus on taotlenud lisatasu
kliinilise psühholoogi eest koodi 3184 alusel või on palganud eraldi kliinilise psühholoogi ilma koodi
3184 alusel rahastuseta. Lisaks võib koode 9145 ja 9146 kasutada ka tervisekeskuses töötav vaimse
tervise õde.
koode 9053 ja 9054 kasutatakse tervisekeskuses töötava tervishoiu tugispetsialisti (st füsioterapeut,
logopeed) (kaug)vastuvõtu dokumenteerimiseks, kui tervisekeskus on taotlenud lisatasu tervishoiu
tugispetsialisti eest koodi 3184 alusel või on palganud eraldi tervishoiu tugispetsialisti ilma koodi
3184 alusel rahastuseta.

