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PÄEVAKORD:
1. Statistilise ülevaate „Eesti ravikvaliteedi andmed 2017“ kliiniliste indikaatorite tulemuste osa
esmase versiooni tutvustamine

Päevakorrapunkt
Ravikvaliteedi talituse spetsialist Pille Lõmps tutvustas statistilise ülevaate „Eesti ravikvaliteedi
andmed 2017“ kliiniliste indikaatorite tulemuste osa esmast versiooni.
Kirurgia
- Kirurgia: Operatsioonijärgne 30 päeva suremus
- Kirurgia: Operatsioonijärgne 30 päeva rehospitaliseerimine
- Kirurgia: Päevakirurgia osakaal kubemesonga operatsioonidel
- Kirurgia: Jala amputatsioon 30 päeva peale verevoolu taastamise protseduuri
Onkoloogia
- Rinnavähk: Aeg esmase rinnavähi diagnoosiga patsientide esimesest visiidist raviasutuses
kuni onkoloogilise ravi alguseni
- Rinnavähk: Invasiivse rinnavähiga patsientide osakaal, kes on saanud postoperatiivset
kiiritusravi rinnanäärmele peale rinda säilitavat operatsiooni
- Kolorektaalvähk: Kolorektaalvähi diagnoosiga opereeritud patsientide postoperatiivne 30
päeva suremus
- Eesnäärmevähk: Radikaalse prostatektoomiaga seotud vereülekanne
-

Intensiivravi: Intensiivravijärgne 12 kuu elulemus

Neuroloogia
- Neuroloogia: Ägeda insuldihaige 30. päeva suremus
- Neuroloogia: Insuldi diagnoosiga patsientide osakaal, kelle akuutravi toimub kesk või
piirkondlikus haiglas
- Neuroloogia: Isheemilise insuldiga patsientide osakaal, kellel on tehtud intravenoosne
trombolüüs ja/või mehaaniline trombi eemaldamine ajuarteritest
- Neuroloogia: Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest, kellele on
määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 12 kuud + 1 päev hiljem alates akuutsest
ajuinfarktist
- Neuroloogia: Esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist taastusravi saanud patsientide
osakaal
Psühhiaatria
- Skisofreenia: Skisofreeniahaigete suitsiidid esimese diagnoosiaasta jooksul
- Skisofreenia: Skisofreeniahaiged, kes kasutavad antipsühhootilist ravi haiglaväliselt
- Skisofreenia: Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige pere kaasamine raviprotsessi
esimese 12 kuu jooksul
- Skisofreenia: Skisofreeniahaigete rehospitaliseerimine psüühilise seisundi olulise
halvenemise tõttu 30 päeva jooksul peale eelnevat haiglaravi
- Skisofreenia: Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige esimene ambulatoorne visiit 30
päeva pärast haiglaravi
- Skisofreenia: Skisofreenia spektri psüühikahäiretega inimeste hõivatus tööga
Üldine tähelepanek: indikaatorite tulemuste tabelis kuvada ainult nende haiglate tulemused, kus
vastavat teenust on osutanud.
Haigekassa esitas ülevaate Eesti ravikvaliteedi andmed 2017 avaldamise kavast.
Järgmine nõukoja koosolek toimub 13. detsembril Tallinnas ja Tartus.
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