“Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile” vormistamise juhend
Vorm “Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile” on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2011
määrusega nr 69 “Vähiregistri põhimäärus”.
Teatise vormistamine on kohustuslik patoloogile ja kohtuarst-eksperdile, kes diagnoosib vähki
morfoloogilise uuringu (histoloogiline uuring, tsütoloogiline uuring) ja/või lahangu alusel.
Vähiregister kasutab kasvajate klassifitseerimisel Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni
Onkoloogia osa (RHK-O-3), mis koosneb topograafiakoodist (paige) ja morfoloogiakoodist.
Teatamisele kuuluvad pahaloomulised kasvajad (morfoloogiakoodi loomus 3), in situ kasvajad
(morfoloogiakoodi loomus 2), peaaju, kesknärvisüsteemi ja peaaju piirkonnas paiknevate
sisesekretsiooninäärmete healoomulised ning ebaselge või määratlemata loomusega kasvajad
(morfoloogiakoodi loomus 0 või 1).
Tervishoiuasutustes kasutatava Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni (RHK-10) koodi alusel
on vastavad kasvajad järgmised: C00-C97, D00–D09, D32.0–D33.9, D35.2–D35.4, D42.0–D43.9,
D44.3–D44.5 ja D45-D47.
Teatis täidetakse selgelt loetavas kirjas ettenähtud ridadele või ruutudesse.
1. Isikukood. Kirjutatakse Eesti Vabariigi isikut tõendava dokumendi alusel. Juhul, kui isikukood
ei ole teada, tuleb kindlasti märkida sugu ja sünniaeg.
2. Sugu. Märgitakse ristiga.
3. Sünniaeg. Kirjutatakse kuupäev.
4. Perekonnanimi ja eesnimi kirjutatakse trükitähtedega. Märgitakse kõik eesnimed.
5. Preparaadi saatja. Kirjutatakse preparaadi uuringule saatnud tervishoiuasutus ja arsti nimi.
6. Preparaadi number. Kirjutatakse number.
7. Kuupäev. Kirjutatakse preparaadi materjali võtmise kuupäev.
8. Uuringu iseloom. Märgitakse kas tegemist on lahangu, histoloogilise uuringu või tsütoloogilise
uuringuga.
9. Algkolle. Kirjutatakse üksikasjaline algkolle (eesti või ladina keeles) ja paarisorganite korral
lateraalsus. Süsteemhaiguste puhul kirjutatakse vastav diagnoos (eesti või ladina keeles)
10. Muudes elundites leitud kasvajakude. Kirjutatakse, kust mujalt peale algkolde on leitud
kasvajakude (näiteks lümfisõlmed, kõhukelme, maks jne).
11. Uuringumaterjali päritolu. Märgitakse, kas materjal on võetud uuringuks algkoldest või ainult
metastaasist või ei ole seda võimalik määratleda.
12. Morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste. Kirjutatakse üksikasjaline diagnoos ja
kasvaja diferentseerumisaste (G väärtus). Võimalusel märgitakse morfoloogia kood.
13. TNM väärtused. Kirjutatakse antud uuringu alusel määratletud patomorfoloogiline TNM.
14. Patoloogi nimi. Kirjutatakse uuringu teostanud patoloogi nimi.
15. Kliiniline diagnoos. Kirjutatakse patoloogile teadaolev kliiniline diagnoos.
16. Andmed teatise vormistaja kohta. Kirjutatakse teatise vormistaja ametikoht, nimi, teatise
vormistamise kuupäev, tervishoiuasutuse nimi ja telefoninumber.
Teatis saadetakse aadressil: Vähiregister, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn.

