Tuberkuloosiregistri aadress: Tervise Arengu Instituut (TAI), Hiiu 42, Tallinn 11619
Kontakttelefonid: 659 3917, 659 3919
e-posti aadressid: piret.viiklepp@tai.ee; kersti.villand@tai.ee
Täidetud andmekaardid võib saata tähitud postiga või saata krüpteeritult e-maili lisana.
Ekraanilt täidetava andmekaardi leiate ka TAI kodulehel
Tuberkuloosihaige ekraanilttäidetav
andmekaart

Tuberkuloosihaige andmekaardi täitmise juhend
Tuberkuloosihaige andmekaart täidetakse kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosi haigusjuhtude kohta,
mis on diagnoositud elupuhuselt või pärast surma, olenemata sellest, kas tuberkuloos on põhihaigus või
kaasuv haigus.
Raviarst täidab andmekaardi pärast iga tuberkuloosi (TB) ravikuuri alustamist või kui ravi ei alustatud,
siis pärast TB diagnoosi kinnitumist. Andmekaardid palume saata tuberkuloosiregistrile hiljemalt ravi
alustamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.
Raviarst või patoloog, kes diagnoosib surma põhjusena tuberkuloosi või tuberkuloosi kaasuva haigusena,
täidab andmekaardi ning edastab selle tuberkuloosiregistrile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
diagnoosimist.
Andmekaardile kantud andmete õigsuse eest vastutab teatise täitja.
A. Nõuded vormistamisel
Kuupäevad kirjutada vormis päev (xx), kuu (xx), aasta (xxxx).
Diagnoosi kirjutamisel kasutada rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni (RHK-10).
Andmekaart täita eesti keeles.
P 1: Seisund ravi alustamisel (vt punkt B. Mõisted)
P 3, 9-15, 20-23, 26-28: Küsitud tunnuse vastuste valiku olemasolul tähistatakse õige valik juuresolevas
kastis ristiga.
P 2, 4-6: Valiku puudumisel kirjutatakse andmed trükitähtede või numbritega.
P 7 Sünnimaa, juhul kui sünnimaa pole Eesti, siis täita Eestisse saabumise aeg: päev (xx), kuu (xx), aasta
(xxxx), kui kuupäev teadmata, kirjutada aasta.
P 7-14, 20-28: Kui andmed puuduvad, siis jätta väljad tühjaks.
P 15: Reisimise nakkuslikul perioodil
Reisimise andmed täpsustada märkuste lahtris: lennu-, laeva-, bussireisi kuupäevad, reisi-või transpordi
firma ja sihtriik.
Need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile. (Reeglina peetakse nakkuslikuks perioodiks
kolme kuud enne kopsutuberkuloosi diagnoosimist. Andmed palume edastada, kui patsient on viibinud
nakkuslikul perioodil üle 8 tunni kestnud reisil, 8 tunni sisse arvestatakse ka lennureiside ootesaali aeg)
P 16-17: Töötaval isikul amet ja töökoht, pensionäril või töötul viimane amet ja töökoht.
Kui tegevusala on õpilane/üliõpilane või hoolealune, palun kirjutada õppeasutuse, hoolekandeasutuse
nimi ja aadress, need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile.
Kui isik töötab hoolekande- või tervishoiu asutuses, laste-või õppeasutuses või toidukäitlejana, on lisaks
töökoha nimele vaja ka töökoha aadressi, kuna need andmed edastab Tuberkuloosiregister Terviseametile.
Kui isik on enne TB diagnoosimist nakkuslikul perioodil (reeglina 3 kuud enne diagnoosimist) töötanud
välisriigis, lisada vastavad andmed.

P 18: Surma põhjus - surma põhjustanud põhihaigus RHK-10 koodina või sõnaliselt.
P 19: TB põhihaiguse diagnoos ja kaasuva haiguse diagnoos kirjutada sõnaliselt ja RHK-10 koodina.
P 23: HIV
HIV testi kuupäev: HIV positiivse patsiendi puhul – kuupäev, millal esmakordselt diagnoositi HIV
positiivsus; HIV negatiivse patsiendi puhul – viimase HIV testi tegemise kuupäev;
ARV ravi kuupäev – ARV ravi alguskuupäev; kui see pole teada, vastata HIV positiivse patsiendi puhul
kas „jah“ või „ei“;
CD4 – CD4 rakkude arv TB ravi alustamisel;
VK arv – viiruskoopiate arv TB ravi alustamisel.
B. Mõisted
TB-juht on haigusjuht, kui patsiendil on kliiniliselt diagnoositud ja/või bakterioloogiliselt või histoloogiliselt
kinnitatud mistahes aktiivse tuberkuloosi vorm, välja arvatud latentse TB vorm.
Esmane (uus) haigusjuht – TB on inimesel diagnoositud esmakordselt elus, haige pole varem TB-vastaseid
ravimeid kasutanud või on võtnud ravimeid vähem kui üks kuu.
TB retsidiivjuht – Korduv tuberkuloosi haigestumine on uuesti diagnoositud inimesel, kes on TB varem
põdenud, saanud tuberkuloosi ravi ja paranenud.
Mitteefektiivne (tulemuseta) ravi – 5 kuud pärast ravi algust, MDR haigustekitaja korral 12 kuud, on TBhaige jätkuvalt bakterieritaja või ravi ajal uuesti muutunud bakterieritajaks.
TB-juhud, kui arst või arstide konsiilium otsustab TB ravi mitte jätkata kas kaasnevate haiguste või
raskete kõrvaltoimete esinemise tõttu.
Jälgimiselt kadunud (end. ravikatkestaja) - TB haige alustas ravijuhendi kohast ravikuuri, kuid katkestas
omavoliliselt ravi vähemalt kaheks kuuks või TB ravi pole alustatudki, kuna patsient on jälgimiselt kadunud
või TB ravi alustanud patsient on Eestist lahkunud ja tema kohta edasised andmed puuduvad.
Üle tulnud teisest piirkonnast – TB-haige, kes on üle tulnud teisest piirkonnast, kus TB on diagnoositud,
alustatud TB- ravi ja seal ka registreeritud (esimene andmekaart saadetud).
C. Kasutatavad klassifikaatorid ja lühendid
RHK-10 – rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon
TB – tuberkuloos
ARV - antiretroviirusravi
VK arv – viiruskoopiate arv ehk viiruskoormus (HIV-pcR-RNA)

