
 

 

RAVIKVALITEEDI INDIKAATORITE NÕUKOJA KOOSOLEK  
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Algus:  11.00 

Lõpp:  15.00 

Koht  Tartu Ülikooli Kliinikumi Sisekliiniku auditoorium 

Osalejad (nõukoja liikmed/hääleõiguslikud liikmed) Prof. Joel Starkopf, dr Peeter 

Jaanson, dr Toomas Kariis, prof Helle Karro, dr Tiit Meren, dr Katrin Martinson, prof Raul-

Allan Kiivet, Maivi Parv, Tanel Ross, Ulla Raid, Sirje Kree 

Kutsutud Jane Idavain, Agris Koppel 

Puudujad prof Peep Talving  

Protokollis Pille Lõmps 

Päevakord: 1. Kardioloogia  indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine  

2. Ülevaade Eesti Haigekassa tegevustest (TEHIK, intensiivravi 

ja neuroloogia indikaatorid)  

3. Ravikvaliteedi raporti 2017 tutvustamine raviasutustele 

4. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevuskava 2018. 

aastaks 

 

Otsused 1.  Kinnitatud kardioloogia indikaatorite tehnilised kirjeldused. 

 2.  Kliiniliste indikaatorite töörühma liikmele tehakse ettepanek 

täiendada oma valdkonna indikaatorite lühiannotatsioone 

hiljemalt 15. oktoobriks. Täiendatud lühiannotatsioonide põhjal 

koostab prof Kiivet kliiniliste indikaatorite osale kokkuvõtte, 

mida tutvustatakse INK 8.dets koosolekul.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

1. Kardioloogia indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine 

Prof Margus Viigimaa tutvustas kardioloogia indikaatorite tehnilisi kirjeldusi. 

Nõukoja poolt kinnitatud järgmised kardioloogia indikaatorite tehnilised kirjeldused: 

o Kardioloogia indikaator: Ägeda müokardiinfarkti haigete osakaal, kellele on haiglast 

väljakirjutamisel soovitatud statiinravi. 

o Kardioloogia indikaator: Ägeda müokardiinfarkti järgne 30 päeva suremus. 

o Kardioloogia indikaator: NSTEMI haigete osakaal, kellele teostatakse 

koronaarangiograafia 72 tunni jooksul esmasest hospitaliseerimisest. 

o Kardioloogia indikaator: Reperfusioonravi osakaal STEMI haigetel, kellel haiglaeelne 

viivitus on <12 tunni (sümptomite algusest hospitaliseerimiseni). 

o Kardioloogia indikaator: Antikoagulatsioonravi kasutamine  ≥  65 aastastel kodade 

virvendusarütmia haigetel. 

 

Kokkuvõtteks 

Vastavalt nõukoja ettepanekutele sisse viia täpsustused kardioloogia indikaatorite tehnilistes 

kirjeldustes. 

Otsustati avaldada kardioloogia indikaatorite üleriigilist ja geograafilist jaotust ning anda 

ülevaade tervishoiuasutuste võrdlusest.  

 

2. Ülevaade Eesti Haigekassa tegevustest (TEHIK, intensiivravi ja neuroloogia 

indikaatorid)  

 

Koostöö EHK ja TEHIK vahel 

Pille Lõmps andis ülevaate koostööst Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Koostatud 

on kirurgia indikaatorite andmekoosseisud, mis on edastatud TEHIK-ule, oleme tagasiside 

ootel. EHK ja TEHIK vahel toimuvad regulaarsed kohtumised andmevahetuse eesmärgil.  

 

Intensiivravi indikaatorid 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on edastanud kolme intensiivravi indikaatori tulemused perioodi 

kohta 01.01-31.03.2016. Palutud esitada terve 2016. aasta intensiivravi indikaatorite tulemused, 

oleme tagasiside ootel.  

 

Neuroloogia indikaatorid 

Tutvustatud dots Kõrva ja dr Kreisi ettepanekut edaspidi analüüsida ägeda insuldihaige 30 

päeva suremuse indikaatori juures eraldi insuldi alaliike. Otsustati kinnitada. 

 

3. Ravikvaliteedi raporti 2017 tutvustamine raviasutustele 

Nõukoja poolt tehtud ettepanek avalikustada kitsendatud koodidega välja arvutatud kirurgia 

indikaatori: operatsioonijärgne 30 päeva suremus tulemused ning edaspidi analüüsida antud 

indikaatorit kirurgiliste erialade kaupa.  

 

Koostöös piirkonna halduritega on kokku lepitud kohtumised HVA haiglatega ajavahemikul 

august kuni oktoober 2017. Kohtumise järgselt ootame kuu aja jooksul haiglate tagasisidet, mis 

on sisendiks järgmise raporti koostamiseks ja haigekassa tegevuste planeerimiseks.  

 



Nõukoja poolt tehtud ettepanek koostada järgmisel aastal avaldatava raporti kõikidele osadele 

sarnane sissejuhatus ning vormistada ravi integreerituse indikaatorid sarnaselt kliiniliste 

indikaatoritega. Otsustati paluda erialaseltsidel täiendada oma eriala indikaatorite juurde 

kirjutatud lühiannotatsioone 15. oktoobriks ja edastada need prof Kiivetile, kes neid toimetab 

ja kliiniliste indikaatorite osale kokkuvõtte kirjutab. Koostatud kokkuvõtet tutvustatakse 

nõukoja 8. detsembril toimuval koosolekul. 

 

 

Järgmine INK koosolek 8. detsembril kell 11-15.00 Tallinnas, Lastekodu 48 

Koosoleku esialgne päevakava 

1. Eesnäärmevähi indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine – dr Tamm 

2. Skisofreenia indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine – dr Jaanson 

3.        Täiendatud kliiniliste indikaatorite lühiannotatsioonide kokkuvõtte – prof Kiivet 

4. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevuskava 2018. aastaks 


