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1. Ülevaade "Perearsti kvaliteedisüsteem“– Elle-Mall Keevallik
Elle-Mall Keevallik andis ülevaate perearstide kvaliteedisüsteemist.
Ettepanek:
• Rääkides ravikvaliteedist Eestis, võiksime tulevikus paari kroonilise haiguse näitel tuua
kokku nii HVAde kui perearstide tulemused. Kuidas raviti näiteks KVAd haiglas, kuidas
menetles perearst ja kas patsient ka ravimid välja ostis.
Vastus:
• Haigekassal on plaanis 2020. aastal näidata diabeedi ja hüpertooniaga seotud TTO
indikaatorid patsiendipõhiselt ehk maakondade järgi kõrvutades perearstide tulemused
HVAde omadega.
Otsustati:
• Koosoleku materjalide juurde lisatakse haigekassa poolt lisainfo üldarstiabi
teenuseosutajate kvaliteedijuhtimise hindamise tulemuste kohta.
• Haigekassa teeb järgmisel INK koosolekul ettekande TTO indikaatorite 2018. aasta
tulemustest, koos infoga planeeritud muudatustest 2019. aasta tulemuste esitamisel. Neid
ei ole enam, seega me seda ei kirjuta, need on ju TTO indikaatorite seas.

2. Patoloogia indikaatorite tehnilised kirjeldused - Eesti Patoloogide Selts
Patoloogide seltsi esindaja Katrin Lepik tutvustas indikaatoritele koostatud tehnilisi kirjeldusi.
Otsustati:
•

Kõik patoloogia indikaatorite tehnilised kirjeldused heaks kiita.

•

Indikaator 1: Patoloogia teenust pakkuva labori kehtiva rahvusvahelise standardi ISO
15189 akrediteeringu olemasolu patoloogia põhiteenustele – histoloogia ja tsütoloogia tulemused avaldatakse laborite loeteluna

3. Kirurgia analüüsi jätkutegevused
R-A Kiiveti poolt haigekassale toodud 80 eksemplari analüüsist „Kirurgiline ravi Eestis, kuus
operatsiooni arvudes“ asutusesiseseks levitamiseks.
Ettepanek:
• Sarnased süvitsi minevad analüüsid võiks muutuda regulaarseks ja standardiks. Nõukoda
valib sektori ja teeb haigekassale ettepaneku analüüsi rahastamiseks.
Otsustati:
• R-A Kiivet kontakteerub kirurgide esindajatega seoses analüüsi tutvustamise ja edasise
avaldamise plaanidega.
4. Nõukoja 2020. aasta tegevused
2020. aastal kavas neli INK koosolekut: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.
Eesmärk saada andmed ja avaldada neljandiku võrra rohkem indikaatoreid
• Jaanuaris, 2020, saada TEHIKult vastus, kui paljude indikaatorite arvutamiseks on
võimalik andmeid saada
• Kaasata TEHIKu liige INKi koosolekutele
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