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Akadeemilise haigusloo koostamise juhend sisehaigustest arstiteaduse 4. kursusele  
 
Akadeemiline haiguslugu sisehaigustest koostatakse üliõpilase poolt iseseisva patsiendi 
uurimise käigus saadud andmete, kliinilise haigusloo andmete, õppejõuga peetud arutelude 
ning erialakirjanduse alusel ja vormistatakse traditsioonilise akadeemilise haigusloo reegleid 
järgides. Võrreldes akadeemilise haiguslooga sisehaiguste propedeutikast on käesolevas 
haigusloos rõhuasetus täpse kliinilise diagnoosi tegemisel ja õige ravi määramisel. 

Antud juhend on akadeemilise haigusloo alus, erinevad erialad võivad sellesse teha 
spetsiifilisi täiendusi/muudatusi ning haigusloo koostajad peavad konkreetset patsienti 
käsitlema erialaspetsiifilise põhjalikkusega. Täpsemad nõuded haigusloo iseärasuste kohta 
erialade kaupa täpsustatakse ja kooskõlastatakse juhendajaga.  
 
1. Tiitelleht 
Tiitellehel peavad olema järgmised andmed: raviasutuse nimetus, patsiendi initsiaalid, sugu ja 
vanus, kureerimise aeg haiglas ning kliiniline diagnoos (eesti ja ladina keeles), liigestatuna 
põhihaiguseks, tüsistusteks ja kaasuvateks haigusteks. 
 
2. Anamnees 
Laiemas mõttes on anamnees kogu patsiendi terviseprobleemi otsesemalt või kaudsemalt 
puudutav info, mis allikast sõltumatult pärineb varasemast ja mis aitab suunata diagnostikat ja 
ravi. 
 
Patsiendi kaebused 
Kõik juhtivad patsiendi vaevused ja haigussümptomid ning –tunnused. 
 
Anamnesis morbi  
Haiguse algus, vaevused, sümptomid ja tunnused dünaamikas nende tekke kronoloogilises ja 
üksteisega suhtestatud järjekorras; sümptomite areng raskuse ja/või intensiivsuse järgi kuni 
käesoleva momendini. Mitte unustada negatiivseid sümptomeid ja kliinilise diagnoosi 
vaatevinklist esmapilgul mitteolulisi sümptomeid. Kirjelda haiguse algusest alates patsiendi 
funktsionaalset seisundit dünaamikas, samuti senist ravi ja tehtud uuringud, võimalusel koos 
tulemustega (vajadusel kasutada patsiendi ravidokumentatsiooni). Selgitada haiglasse tuleku 
põhjus ja situatsioon (näit kiirabi jm.). 
 
Anamnesis vitae 
Elu anamnees koosneb neljast osast: 1) sotsiaalne anamnees, 2) perekonnaanamnees, 3) 
põetud haiguste anamnees ja 4) kahjulike harjumuste anamnees. Kirjeldada patsiendi eluviisi 
ja töö iseloomu, töötamise kestust eritingimustes, nimetada tähtsamad haigused patsiendi 
perekonnas ja lähisugulastel, tuua ära põetud haigused, ekspositsiooni kahjulikele faktoritele 
töökohal, anda edasi olme- ja vaba aja anamnees ja kahjulikud harjumused. Kõike eelnevat 
esitada kronoloogilises järjekorras ja kasutades võimalusel spetsiifilisemaid kvantiseerimise 
meetodeid (näiteks arvutada suitsetamise pakk-aastad). 
 
3. Objektiivne uurimine (Status praesens objectivus) 
Patsienti tuleb uurida sisehaiguste propedeutika kursusel omandatud põhimõtete järgi, 
haiguslikke muutusi kirjeldada põhjalikult, vaja on lisada ka negatiivse objektiivse leiu 
kirjeldus (näiteks diagnoositava haiguse pilti kuuluva tunnuse puudumise märkimine). Anda 
edasi üldmulje patsiendist (kontakt patsiendiga, tema teadvus, käitumine, kehaasend vm. 
silmatorkav tunnus). Patsiendi vaatluse, palpatsiooni, perkussiooni ja auskultatsiooni 
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tulemused esitada elundkonniti, sõltuvalt erialaspetsiifikast kirjeldada vastavat elundkonda 
põhjalikumalt, et põhjendada esialgset diagnoosi.  
 
4. Esialgne diagnoos 
Esialgne diagnoos on anamneesi ja objektiivse uurimise andmetele tuginev diagnoosi 
hüpotees mille paikapidavust asutakse kinnitama analüüside ja/või uuringutega, et jõuda 
edasise diagnostika dünaamilise protsessi käigus kliinilise diagnoosini. Esialgse diagnoosi 
hüpoteese võib alguses olla ka mitu, ent edasise diagnostika käigus elimineeritakse 
mittepaikapidavad diagnoosihüpoteesid. Akadeemilise haigusloo selles osas on tarvis esialgne 
diagnoos või mitu alternatiivset esialgse diagnoosi võimalust anamneesi ja objektiivse 
uurimise andmetega põhjendada. Põhjendamisel tuleb võimalusel tugineda erialakirjandusele.  
 
5. Analüüsid ja uuringud 
Esitatakse esialgse diagnoosi kliinilise diagnoosina kinnitamise ja alternatiivsete 
diagnoosihüpoteeside väljalülitamise strateegia ja käik analüüside ja uuringutega, s.t. 
uuringute plaan. Antakse edasi eriuuringute tulemused. Seejuures liigestatakse käesolev 
peatükk uuringutüüpide kaupa [laboratoorsed, radioloogilised, funktsionaalsed, 
elektrofüsioloogilised (sealh. EKG), endoskoopilised ja morfoloogilisele diagnoosile suunatud 
ning muud invasiivsed uuringud (punktsioonid, biopsiad jne.)]. Suure sagedusega läbiviidud 
uuringute ja analüüside korral reprodutseeritakse akadeemilises haigusloos ainult nende 
päevade tulemused, mis tähistasid olulist etappi kliinilise diagnoosi kujunemisel või olulist 
muutust patsiendi seisundis dünaamilisel jälgimisel (nii näiteks ei kirjutata umber kõikide 
kuupäevade vereanalüüside tulemusi, vaid tehakse kriitiline valik). Andmeid esitatakse 
tabeli(te) kujul, kui see on otstarbekas. Kaasatakse kõik uuringud ja analüüsid, mis patsiendil 
on läbi viidud ja märgitakse, mil viisil ja kui tugevalt mingi tulemus diagnoosi hüpoteesi 
toetab, samuti antakse hinnang nendele uuringu- või analüüsitulemustele, mis juhtivat 
kliinilise diagnoosi hüpoteesi ei toeta. Edasi antakse hinnang uuringute asjakohasuse kohta. 
Oluline on järgida erialast ja/või juhtivast diagnoosihüpoteesist tulenevat uuringute ja 
analüüside järjekorda, arvestades ühelt poolt konkreetseid diagnostilisi algoritme ning teiselt 
poolt põhimõtet, et mitte- või väheminvasiivsed uuringud tehakse enne invasiivsemaid. Kui 
konkreetne kliiniline praktika antud patsiendi uuringute plaanis erineb kõnealuse haiguse 
diagnoosimise tunnustatud strateegiast, tuuakse ära põhjendus (näit. patsiendi keeldumine, 
võimalikud vastunäidustused, uuringu mittekättesaadavus, kõrge hind, tehnilised või 
organisatoorsed põhjused vms.) ning koos põhjendusega hinnatakse selle mõju kliinilise 
diagnoosi tegemisele. 
 
6. Haiguse päevik (Decursus morbi) 
Kujutab endast dünaamilist kokkuvõtet perioodi kohta, mil üliõpilane patsienti iseseisvalt 
kliiniliselt jälgis. Esitatakse päevikukannetena kuupäevade kaupa. Vajadusel lisatakse 
temperatuurileht ja vererõhu, diureesi, vedelikubilansi vm. dünaamika. 
 
7. Kliiniline diagnoos 
Esitatakse kliiniline diagnoos, mis toetub kogu kliinilisele informatsioonile: anamneesile, 
objektiivse uurimise andmetele ning läbiviidud uuringute ja tehtud analüüside tulemustele. 
Näidatakse ära haiguse raskusaste jt. diagnoosi juurde traditsiooniliselt, kokkuleppeliselt või 
erialaspetsiifikast tulenevalt kuuluvad laiendid ja täpsustused. Tuuakse detailne põhjendus, 
miks ja milliste olemasolevate kliiniliste faktide alusel saab antud patsiendil diagnoosida 
antud haigust vastavas raskusastmes või vormis. Põhjendamisel on oluline koht 
erialakirjandusel. Samuti peatutakse ilmnenud võimalikel diagnostilistel vasturääkivustel ja 
uuringutulemustel, mis lõplikku kliinilist diagnoosi ei toetanud ning antakse hinnang, miks 
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vastavad seigad siiski kliinilist diagnoosi ei välista. Samad nõuded puudutavad põhihaiguse 
tüsistusi. Kaassuvad haigused tuleb nimetada, kuid nende põhjendamine peab olema väga 
lühike, kuna jääb akadeemilise haigusloo eesmärkide fookusest kaugemale. 
 
8. Diferentsiaaldiagnoos 
Näidatakse ära kõik juhtivate sümptomite, sündroomide või alternatiivsete 
diagnoosihüpoteeside teistsuguse diagnostilise interpreteerimise võimalused. Lähtutakse kogu 
kliinilisest informatsioonist, mis saadud anamneesist, objektiivsest staatusest ja kõikidest 
analüüsidest ja uuringutest ning selgitatakse, kuidas need alternatiivsete diagnoosihüpoteeside 
vastu räägivad. Diferentsiaaldiagnoosi peatükis on akadeemilises haigusloos olulised kaks 
aspekti: 1) kõrvutatakse kliinilise diagnoosina esineva haiguse suhtes põhimõtteliselt 
ettetulevaid diagnostilisi alternatiive (teoreetilisem käsitlus kirjanduse abil) ja 2) antud 
patsiendi konkreetsetest kliinilistest faktidest tulenevad diferentsiaaldiagnostilised aspektid 
(konkreetne, patsiendipõhine diferentsiaaldiagnoos). 
 
9. Etioloogia ja patogenees 
Kaks aspekti: 1) kliinilise diagnoosina figureeriva haiguse etioloogia ja patogenees teooria 
kohaselt (kirjanduse alusel) ja 2) lähtuvalt konkreetsest patsiendist tema haiguse teadaolev või 
võimalik etioloogia ja tema haiguse patogenees alates sümptomite tekkest. Oluline on 
kirjeldada ka tüsistuste patogeneesi (kui tüsistusi esines). 
 
10. Ravi 
Kolm aspekti: 1) kirjanduse alusel kliinilise diagnoosina figureeriva haiguse ja selle tüsistuste 
kõik ravivõimalused koos põhjendusega; kindlasti tuua (antud haiguse natuurist johtuvad) ravi 
eesmärgid ja võimalusel raviefekti või ravile reageerimise/mittereageerimise kriteeriumid (kui 
need on fikseeritud), 2) ravi, mis oleks olnud näidustatud antud konkreetselt patsiendile tema 
isiku ja haiguse parameetrite (sealh. haiguse eripärade, tüsistuste olemasolu jne.) järgi koos 
põhjendusega ja 3) antud patsiendile reaalselt määratud ja läbiviidud ravi. Eraldi välja tuua 
ravimid, nende kirjeldus, toimemehhanism, annused; ravi efekt antud patsiendil (võimalusel 
haigusepõhiste raviefekti kriteeriumide järgi). Tarvis on põhjendada, miks otsustati 
(alternatiivsete ravivõimaluste korral) konkreetne ravimeetodi või -võtte kasuks. Juhtudel, mil 
reaalne kliiniline praktika antud patsiendi ravis erineb kõnealuse haiguse tunnustatud 
ravistrateegia(te)st, tuua põhjendus (näit. patsiendi keeldumine, võimalikud vastunäidustused, 
vastava ravimeetodi mittekättesaadavus, kõrge hind, tehnilised või organisatoorsed seigad 
vms.) ning anda omapoolne arutlev hinnang selle kõrvalekaldumise mõjule antud patsiendi 
ravitulemustele. Oluline on anda edasi patsiendi jätkukäsitlus (kodune raviplaan, edasise 
jälgimise kava. Nende diagnooside ja seisundite korral, mil see on käsitlusjuhendite või 
soovitustega reguleeritud, on vaja esitada, millise spetsialisti juures, millise sagedusega ja kui 
kaua tuleb patsienti jälgida ning millised uuringud ja analüüsid tuleb millise sagedusega läbi 
viia. Oluline on peatuda ka tüsistuste ravil (kui tüsistusi esines). 
 
 
11. Prognoos 
Kaks aspekti: 1) kliinilise diagnoosina figureeriva haiguse prognoos selle kõikides aspektides 
(tervistumisele, paranemisele, töövõimele, elule jne.) ja variantides (hea, halb, pessimaalne 
või lootusetu) teoreetiliselt, tuues ära prognoosi määravad kliinilised markerid, kui need on 
konkreetse haiguse puhul teoreetiliselt teada ja 2) konkreetse patsiendi tõenäoline prognoos 
selle kõikides aspektides koos põhjendusega, mis rajaneb konkreetse patsiendiga seotud 
kliinilisele faktoloogiale, sealh. tüsistuste olemasolule. Kui tüsistuse olemus määrab selle 
prognoosi omaette, on vaja peatuda ka tüsistuse prognoosil. 
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12. Epikriis 
Lühike, infotihe ülevaade haigusjuhust [diagnoos ja selle lühike põhjendus, ravi lühidalt (ilma 
annusteta), edasise töövõime ja haiguse kulu prognoos lähtuvalt diagnoosist ja haiguse 
raskusastmest ning muudest patsiendi kliinilistest detailidest tulenevad soovitused 
jätkukäsitluseks]. 
 
13. Kasutatud kirjandus  
Haigusloo vormistamisel tuleb järgida teadustööde koostamisel üldkehtivaid nõudeid koos 
asjakohase akadeemilise viitamisega algsele kirjandusallikale haigusloo tekstis, eeskätt 
peatükkides 4, 5 ja 7-12 (Tekstis viidatakse: 1. autor, allika ilmumisaasta, kui allikal on mitu 
autorit, siis kirjutatakse 1. autor ja lisatakse „jt.“). Kõik viidatud allikad tuleb esitada 1. 
autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras kasutatud kirjanduse loetelus. 
 
14. Tabelid, joonised ja muud lisad. Lühendite kasutamine. 
Tabelitele ja joonistele laienevad kõik teadustööde koostamisel üldkehtivad nõuded. 
Ammendavad selgitused tabelite ja jooniste sisu kohta antakse tabeli pealkirjades ja jooniste 
allkirjades. Kõikidele tabelitele ja joonistele peab olema viidatud tekstis. Lühendite 
kasutamisel peab esmasel kasutamisel tekstis selle tähenduse pikalt lahti kirjutama, millele 
järgneb lühend sulgudes. Edasi kasutatakse lühendit.  


