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Haiguste ja tervisega seotud probleemid, mille
esinemisel katkestatakse rasedus kolmanda etapi haiglas

Vastu võetud 26.05.2000 nr 36

Määrus kehtestatakse «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» (RT I 1998, 107, 1766) paragrahvi 9
lõike 2 alusel.

§ 1.Naise rasedus katkestatakse ainult kolmanda etapi arstiabi osutavas haiglas, kui käesoleva määruse
paragrahvis 3 nimetatud haiguste ja tervisega seotud probleemid ohustavad raseda tervist või võivad tingida
sündival lapsel raske vaimse või kehalise tervisekahjustuse.

§ 2.Haiguste ja tervisega seotud probleemid käesoleva määruse tähenduses on «Rahvusvahelises haiguste ja
tervisega seotud probleemide statistilises klassifikatsioonis RHK –10» (International Statistical Classifikation of
Diseases and Related Health Problems Tenth Revision) nimetatud probleemid.

§ 3.Haiguste ja tervisega seotud probleemid, mis ohustavad raseda tervist või võivad tingida sündival lapsel
raske vaimse või kehalise tervisekahjustuse, on alljärgnevad:
1) nakkus- ja parasiithaigused (A00–B99), välja arvatud tuberkuloos (A15–A19), kesknärvisüsteemi
viirushaigused (A80–A89), viirushepatiit (B15–B19), inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV–tõbi
(B20–B24);
2) kasvajad (C00–D48), välja arvatud pahaloomulised kasvajad (C00–C97);
3) vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid (D50–
D89), välja arvatud toitumisaneemiad (D50–D53);
4) sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00–E90), välja arvatud väärtoitumus (E40–E46),
toitumusvaeguse muud liigid (E50–E64), rasvumus ja muud liigtoitumuse vormid (E65–E68);
5) psüühika- ja käitumishäired (F00–F99), välja arvatud psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika-
ja käitumishäired (F10–F19); skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29) ja vaimne alaareng
(F70–F79);
6) närvisüsteemihaigused (G00–G99);
7) silma- ja silmamanuste haigused (H00–H59), välja arvatud mõlema silma pimedus (H54.0);
8) kõrva- ja nibujätkehaigused (H60–H95), välja arvatud konduktiivne ehk juhtivuse ja neurosensoorne
kuulmisnõrkus (H90) ja muu kuulmisnõrkus (H91);
9) vereringeelundite haigused (I00–I99);
10) hingamiselundite haigused (J00–J99), välja arvatud ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J00–J06),
gripp ja pneumoonia ehk kopsupõletik (J10–J18), alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused (J20–J22),
ülemiste hingamisteede muud haigused (J30–J39);
11) seedeelundite haigused (K00–K93), välja arvatud suuõõne-, süljenäärme- ja lõualuuhaigused (K00–K14);
ussripikuhaigused (K35–K38), songad (K40–K46), kõhukelmehaigused (K65–K67);
12) naha- ja nahaaluskoe haigused (L00–L99), välja arvatud dermatiit ehk nahapõletik ja ekseem ehk
sammaspool (L20–L30), urtikaaria ehk nõgeslööve ja erüteem ehk nahaverevus (L50–L54), nahamanuste
haigusseisundid (L60–L75), naha ja nahaaluskoe muud haigusseisundid (L80–L99);
13) lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00–M99), välja arvatud infektsioossed ehk nakkuslikud artropaatiad
(M00–M03), põletikulised polüartropaatiad (M05–M14), artroosid (M15–M19), liigeste muud haigusseisundid
(M20–M25), deformeerivad dorsopaatiad (M40–M43), spondülopaatiad ehk lülihaigustused (M45–M49), muud
dorsopaatiad (M50–M54), luu tiheduse ja stuktuuri kahjustused (M80–M85), muud osteopaatiad (M86–M90),
kondropaatiad (M91–M94);
14) kuse-suguelundite haigused (N00–N99), välja arvatud kuseelundite muud haigused (N30–N39),
meessuguelundite haigused (N40–N51), naise vaagnaelundite põletikulised haigused (N70–N77);
15) rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (O00–O99), välja arvatud abortlõppega rasedus (O00–
O08), sünnitamise ja sünnituse tüsistused (O60–O75), sünnitus (O80–O84), peamiselt puerpeeriumiga ehk
sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused (O85–O92), Mkta sünnitusabiga seotud muud seisundid (O95–O99);
16) vililane, kahjustatud ema seisundi tõttu (P00–P02, P04), vililasele manustatud ravimite põhjustatud
reaktsioonid ja mürgistused (P93) ja perinataal- ehk sünniperioodis tekkivad muud haigusseisundid (P96);
17) kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad (Q00–Q99), välja arvatud
suguelundite KV-d (Q50–Q56);
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18) mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ning kliiniliste ja laboratoorsete leidude hälbed (R00–R99);
19) terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00–Z99), välja arvatud emakasisene
rasestumisvastane vahend emakas (Z30.5) ja eelnev steriliseerimine (Z30.3).
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