
Kokkuvõte kvaliteeditegevustest 2017 aasta IIpoolaastal  

Kord poolaastas avaldatavas kvaliteeditegevuste kokkuvõttes on toodud põhjalikum ülevaade 

ravikvaliteedi arendustegevustest, milleks on ravistandardite loomine ja rakendamine, 

mõõdikute välja töötamine ja rakendamine ning kliiniliste auditite läbiviimine.  

 

1. Kliinilised auditid 

Haigekassa tellib erialaspetsialistidelt maksimaalselt 5 kliinilist auditit aastas. Kliiniliste 

auditite teemad kinnitab haigekassa juhatus. Kliinilise auditi tulemusi tutvustatakse 

tagasisideüritusel ja planeeritakse järeltegevused lähtuvalt auditi soovitustest. 

Aasta 2017 II  poolaastal valmis kliinilise auditi „Täiskasvanute kõrgvererõhu käsitlus 

esmatasandil“ aruanne.  Kliinilise auditi kokkuvõttega on võimalik tutvuda haigekassa 

kodulehel.  

Auditi tulemuste tutvustamiseks ilmus 2017.a II poolaastal ajakirjas Eesti Arst auditi aruandel 

põhinev artikkel „Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet“. Kättesaadav siit: 

http://eestiarst.ee/kliinilise-auditi-iseseisva-antenataalse-ammaemandusabi-kvaliteet-

kokkuvote/. 

Teisel poolaastal 2017 olime abiks Riigikontrollile auditi „Erakorraline meditsiin“ 

(alaseljavalu, kopsupõletik ja hüpertensioon) läbiviimisel. Täiendasime auditite küsimustikke, 

kontrollisime valimi moodustamise tingimusi, lõime koostöös infotehnoloogia osakonnaga 

auditite andmete sisestuskeskkonna. Tagasime auditi andmete sisestamise ajal administratiivse 

toe.  

Uuena algatati 2017.a. kliinilised auditid järgmistel teemadel:  

 Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus, 

 Taastusraviteenuste kvaliteet  ja võrdlus kattuvate teenustega, 

 Perioperatiivse ägeda valu käsitlus, 

 Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate skisofreenia 

diagnoosiga patsientide ravi kvaliteet. 

Oleme alustanud koostöös partnerihalduse osakonnaga kliiniliste auditite ja sihtvalikute 

tulemuste koondamist kliiniliste auditite sisestuskeskkonda. 

 

2. Ravikvaliteedi  indikaatorid 

Alates 2012. aastast avaldatakse haiglavõrgu arengukava haiglate tagasisidearuannet, mis 

koondab endas ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhusust iseloomustavaid 

indikaatoreid.  

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valmis 2015. aastal raport, milles analüüsiti Eesti 

tervishoiusüsteemi integreeritust. Meie tervishoiusüsteemi efektiivsusele ja teenuste 

integreeritusele hinnangu andmiseks koostasid Maailmapanga eksperdid ja Eesti töörühm kuus 

indikaatorit. Indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte ning hindavad esmatasandi 

ja eriarstiabi integreeritust ning koostööd. 

Alates 2013. aastast on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöös moodustatud ravikvaliteedi 

indikaatorite nõukoda erialaseltside ettepanekutel kinnitanud 42 kliinilist ravikvaliteedi 

indikaatorit.   

 

Juulikuus avaldatati ravikvaliteedi indikaatorite tulemused ühe tervikliku raportina, mis 

koondab kõik kolm indikaatorite komplekti. Septembris -oktoobris  tutvustati HVA haiglatele 

ravikvaliteedi raportit, mille järgselt  raviasutused saatsid oma tagasiside indikaatorite kohta 

ning saadud ettepanekuid arvestame 2018. aasta raporti koostamisel.  

http://eestiarst.ee/kliinilise-auditi-iseseisva-antenataalse-ammaemandusabi-kvaliteet-kokkuvote/
http://eestiarst.ee/kliinilise-auditi-iseseisva-antenataalse-ammaemandusabi-kvaliteet-kokkuvote/


Alustasime  koostööd haiglate ravikvaliteedi juhtidega.  

 

2017. aasta II poolaastal kinnitati uute inidkaatoritena kardioloogia, eesnäärmevähi ja 

psühhiaatria skisofreenia spektri indikaatorid.  

 

3. Ravijuhendid 

Alates 2011. aastast on haigekassa toetanud Maailma Terviseorganisatsiooni, 

Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna jt tervishoiusüsteemi 

osapoolte koostöös valminud metoodilise juhendi kohaselt koostatavaid ravijuhendeid.  

 

2017.a. II poolaastal kiideti ravijuhendite nõukoja poolt heaks järgmised ravijuhendid: 

 Kroonilise venoosse haavandi käsitlus 

 Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi juhend 

 

2017.a. II poolaastal kinnitas RJNK alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil käsitlusala, 

RJNK -le tutvustati sepsise ja septilise šoki diagnostika ja ravi ravijuhendi ning kodade 

virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhendi  ning täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika 

juhendi vahearuanded. 

 

Kõik valminud ravijuhendid on koondatud ühtsesse veebikeskkonda 

http://www.ravijuhend.ee/.  2017.a II poolaastal lansseeriti koostöös IT partneriga ravijuhendi 

veebi uus platvorm. Uues keskkonnas on nii ravi-kui patsiendijuhendid lihtsamalt ning 

interaktiivselt loetavad ning juhendite juurde koostatud videomaterjalid paremini leitavad ning 

jälgitavad. Oluliselt mugavamaks on muutunud nõukoja töös osalemiseks selle liikmetele 

loodud keskkond. Lisaks Ravijuhendite Nõukoja tööle kaasajastati ka Indikaatorite Nõukoja 

tööd, mille tarbeks loodi selle liikmetele vastav keskkond ravijuhend.ee piiratud ligipääsuga 

keskkonnas.  

 

2017. aastast jätkati ravijuhendite töörühmade ja sekretariaatide töökorralduse optimeerimise 

ja kaasajastamisega, mille tulemusel komplekteeruvad meeskonnad kiiremini ning käsitlusalad 

saavad Ravijuhendite Nõukojas kinnitatud kuni 6 kuu jooksul peale ravijuhendite teemade 

valikut ning ravijuhend valmib umbes 1 aastaga (senise 2-4 aasta asemel).  

 

2017. a novembris lõppes ravijuhendi „Lamatiste käsitlus – ennetamine ja konservatiivne ravi“ 

kahe aastane rakenduskoolituste projekt, mille käigus koolitati ligi 300 tervishoiutöötajat üle 

riigi. Koolitusprojekti ühe osana valmis kokku 7 kvaliteetset videokoolitust. 

 

2017. a detsembris kinnitati ravijuhendi „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus“ 

koolitusmaterjalide välja töötamine ja koolituste läbiviimine“  hanke võitja. Kaheaastase 

projekti käigus koolitatakse sihtgrupis (perearstid ja -õed, koduõenduse spetsialistid, iseseisva 

statsionaarse õendusabi spetsialistid) 350 inimest ning sidusgrupis (proviisorid ja farmatseudid, 

üldhoolekandeasutuse töötajad) 330 inimest. 

 

2017.a II poolaastal kinnitas Ravijuendite Nõukoda Ravijuhendite koostamise käsiraamatu 

uuendatud väljaande.   

 

II poolaastal lõppes GRADEpro keskkonna tõlge eesti keelde, mis võimaldab sekretariaatidel 

ja töörühmal ravijuhendi koostamist läbi viia eesti keeles.  

 

http://www.ravijuhend.ee/
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/12/lamatiste-kasitlus-ennetamine-ja-konservatiivne-ravi#toc5


Iga valminud ja heakskiidetud ravijuhendi põhjal koostatakse samal teemal juhend patsiendile, 

kus selgitatakse ravijuhendi soovitused patsiendile arusaadavalt lahti. Patsiendi 

juhendmaterjalid valmivad koostöös patsientidega, et tagada nende lihtsus, arusaadavus ja 

kättesaadavus patsiendi jaoks. Patsiendijuhendid ilmuvad nii eesti- kui vene keeles, mille 

arusaadavust sihtgrupile kontrollitakse vastavate patsientide hulgas läbiviidud fookusgrupi 

uuringutega. 

2017. a II poolaastal kiitis Ravijuhendite nõukoda heaks ühe patsiendijuhendi, Krooniline 

venoosne haavandi ravi ja hooldus, mis valmis erialaspetsialistide poolt välja töötatud 

ravijuhendite baasil:  

Ravijuhendite nõukoja poolt heaks kiidetud patsiendijuhendid on leitavad www.ravijuhend.ee 

lehelt.  

  

http://www.ravijuhend.ee/

