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PÄEVAKORD: 

 

1. Kliiniliste indikaatorite analüüsi teema tutvustus prof Kiivet 

2. Ravi integreerituse indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustus ja arutelu 

3. Eesti ravikvaliteedi andmed 2017 

4. Uued kliiniliste indikaatorite tehnilised kirjeldused, ülevaade hetkeolukorrast 

 

I. Päevakorrapunkt 

Prof Kiivet tutvustas kirurgilise ravi kvaliteet: elulemus, rehospitaliseerimine ja tüsistused 

koostatud analüüsi. 

 

Otsustatud heaks kiita.  

Prof Kiivet valmistab ette ravikvaliteedi analüüsi koostamise teema, tegevuskava, töömahu ja 

täpse eelarve vastavalt Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud lepingule. 

II. Päevakorrapunkt 

Ravi integreerituse indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustus ja arutelu. 

 

Otsustati teha Haigekassale ettepanek peatada praegusel hetkel ravi integreerituse indikaatorite 

tulemuste avaldamine ning moodustada ekspertidest koosnev töörühm, kes töötaks 

olemasolevatest lähtuvalt välja kuni 10 vastavasisulist tõenduspõhist indikaatorit koos detailse 

arvutamismetoodika kirjeldusega. 

III.  Päevakorrapunkt 

Eesti ravikvaliteedi andmed 2017. 

 

Haigekassa ravikvaliteedi talituse juht Sirje Kree tutvustas „Eesti ravikvaliteedi andmed 2017“ 

koostamise ja avaldamise esialgset ajakava. 
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Avaldamise esialgne ajakava: 

• Märts kuni mai - HVA tagasiside aruande ja kliiniliste indikaatorite tulemuste 

väljaarvutamine 

• Aprill-mai – kliinilistele indikaatoritele lühiannotatsioonide kirjutamine erialaseltside 

poolt 

• Juuni – ravi integreerituse indikaatorite tulemuste väljaarvutamine 

• 8. juuni INK koosolek – olemasolevate tulemuste tutvustamine 

• August – kõigi kolme indikaatorite grupi tulemused edastatakse haiglate 

kvaliteedijuhtidele tutvumiseks 

• 7. september INK koosolek – „Eesti ravikvaliteedi andmed 2017“ valmis avaldamiseks 

• Septembris avalikustamine 

 

Uutest erialadest avaldatakse 2018. aastal kardioloogia ja skisofreenia indikaatorite tulemused, 

samuti sünnitusabi indikaatorid.  

 

Otsustati: 

Ajakava on hea. 

Kliinilistele indikaatoritele lühiannotatsioonide kirjutamiseks kirjutatakse pöördumine erialaseltsi 

juhatusele. Kliiniliste indikaatorite tulemused avaldatakse eraldi, mitte koos teiste indikaatoritega. 

 

IV. Päevakorrapunkt 

Haigekassa ravikvaliteedi spetsialist Pille Lõmps andis ülevaate, millistele erialaseltsidele on 

tehtud ettepanek kliiniliste indikaatorite väljatöötamiseks.  

Positiivse vastuse kliiniliste indikaatorite välja töötamiseks on andnud Eesti Erakorralise 

Meditsiini Arstide Selts. 

Vastust ootame veel Eesti Lastearstide Seltsilt ja Eesti Traumatoloogide ja Ortopeedide Seltsilt. 

 

Järgmine nõukoja koosolek toimub 8. juunil Tallinnas.  

 

Joel Starkopf Pille Lõmps 

Juhataja Protokollija 

 


