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Päevakord:

1. Kardioloogia indikaatorite tehniliste kirjelduste kinnitamine
2. Skisofreenia spektri indikaatorite tehniliste kirjelduste
tutvustamine ja kinnitamine
3. Elulemus ja suremus pärast kirurgiat ja intensiivravi Eestis
4. Haiglate tagasiside „Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti
tervishoiusüsteemis“ raportile
5. Eesnäärmevähi indikaatorite tehniliste kirjelduste
tutvustamine ja kinnitamine
6. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevuskava 2018.
aastaks (osaliselt 4 punkt)

Otsused

1. Kinnitatud täpsustatud kardioloogia indikaatori tehniline
kirjeldus.
2. Kinnitatud skisofreenia spektri indikaatorite tehnilised
kirjeldused.
3. Kinnitatud eesnäärmevähi indikaatorite tehnilised
kirjeldused.

1. Kardioloogia indikaatori tehnilise kirjelduse tutvustamine ja kinnitamine
Prof Margus Viigimaa tutvustas täiendatud kardioloogia indikaatori tehnilist kirjeldust.
Nõukoja poolt kinnitatud täiendatud kardioloogia indikaatori tehniline kirjeldus:
o Kardioloogia indikaator: Ägeda müokardiinfarkti haigete osakaal, kellele on haiglast
väljakirjutamisel määratud statiinravi.
2. Skisofreenia spektri indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine ja kinnitamine
Dr Peeter Jaanson tutvustas skisofreenia spektri indikaatorite tehnilisi kirjeldusi.
Nõukoja poolt kinnitatud järgmised skisofreenia spektri indikaatorite tehnilised kirjeldused:
• Psühhiaatria indikaator: Skisofreeniahaigete suitsiidid esimese diagnoosiaasta jooksul
• Psühhiaatria indikaator: Skisofreenia spektri psüühikahäiretega inimeste hõivatus tööga
• Psühhiaatria indikaator:
Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige esimene
ambulatoorne visiit 30 päeva pärast haiglaravi
• Psühhiaatria indikaator: Skisofreeniahaiged, kes kasutavad antipsühhootilist ravi
haiglaväliselt
• Psühhiaatria indikaator: Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige pere kaasamine
raviprotsessi esimese 12 kuu jooksul
• Psühhiaatria indikaator: Skisofreeniahaigete rehospitaliseerimine psüühilise seisundi
olulise halvenemise tõttu 30 päeva jooksul peale eelnevat haiglaravi.
3. Elulemus ja suremus pärast kirurgiat ja intensiivravi Eestis
Prof Kiivet tutvustas intensiivravi indikaatori: intensiivravijärgne 12 kuu elulemus ja kirurgia
indikaatori: operatsioonijärgne 30 päeva suremus tulemuste põhjal koostatud analüüsi.
4. Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja tegevuskava 2018. aastaks
Prof Starkopf tutvustas nõukoja tegevuskava 2018. aastaks:
• Ettepanekud uutele erialadele kliiniliste indikaatorite välja töötamiseks
• Arendustöö rohkemate indikaatorite välja arvutamiseks
• Kliiniliste indikaatorite tulemuste avalikustamine 2018. aastal –
o Oluline on tagada andmete ühtsus ja kvaliteet, samuti teha koostööd haiglate
statistikutega. Eesmärgiks on tagada, et raviasutus saaks andmetega enne
avalikustamist tutvuda
o Haigekassa tutvustab järgmisel nõukoja koosolekul indikaatorite avaldamise
protsessi (statistiline ülevaade, täiendavad andmeanalüüsid jms) ning
avalikustamise ajakava 2018 aastal
o Arutati võimalusi indikaatorite tulemuste täiendavaks analüüsiks.
o Oluline on nõukoja poolt sõnastada ootused TEHIKule andmete kogumiseks ja
kättesaadavuseks..
Ettepanekud kliiniliste indikaatorite väljatöötamiseks tehakse: Eesti Lastearstide Seltsile ja
Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsile.
Uuesti võetakse ühendust Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ja Eesti Endokrinoloogia Seltsiga.
Edastada kiri TEHIK’ule, milles teeb nõukoda ettepanekud standardi muutmiseks kliiniliste
indikaatorite arvutamiseks eelduslike andmete kätte saamiseks ja kaasata TEHIK’u juht
nõukoja koosolekutele.

5. Haiglate tagasiside „Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis“ raportile
Ajavahemikul august-oktoober tutvustasid ravikvaliteedi talituse juht Sirje Kree ja
ravikvaliteedi talituse spetsialist Pille Lõmps 19 HVA haiglale raportit „Ülevaade ravi
kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis“. Tutvustamise järgselt 1 kuu jooksul ootasime haiglatelt
tagasisidet raportile, mille edastasid kokku 11 HVA haiglat.
Nõukoja koosolekul tutvustas ravikvaliteedi talituse juht Sirje Kree kokkuvõtet haiglate
saadetud tagasisidest ja ettepanekutest.
6. Eesnäärmevähi indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine ja kinnitamine
Dr Toomas Tamm tutvustas eesnäärmevähi indikaatorite tehnilisi kirjeldusi.
Nõukoja poolt kinnitatud järgmised eesnäärmevähi indikaatorite tehnilised kirjeldused:
• Eesnäärmevähi indikaator: Kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähi ravieelse
staadiumi hindamine
• Eesnäärmevähi indikaator: Radikaalse prostatektoomiaga seotud vereülekanne.
• Eesnäärmevähi indikaator: Resektsioonijoone positiivsus radikaalse prostatektoomia
järgselt.
• Eesnäärmevähi indikaator: Kõrgdoosis kiiritusravi saanud patsientide osakaal keskmise
ja kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähiga RT saanud patsientidest.
• Eesnäärmevähi indikaator: Adjuvantne hormoonravi kõrge progresseerumisriskiga
prostata vähiga radikaalselt kiiritusravi saanud haigetel.

Järgmised ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosolekute kuupäevad lepitakse kokku
Doodle keskkonna abil.

