
Emakakaelavähi radikaalse kiiritusravi kestus kuni 56 päeva 

 

 

Sissejuhatus. Indikaator kirjeldab radikaalsel eesmärgil kiiritusraviga ravitud patsientide 

osakaalu, kelle ravi jääb 56  päeva piiresse. Tegemist on protsessiindikaatoriga. 

 

Emakakaelavähi radikaalne kiiritusravi koosneb väliskiiritusravist ja lähikiiritusravist ning 

võimalusel samaaegsest keemiaravist. Radikaalse kiiritusravi kestus peaks jääma 56 päeva 

piiresse, uuendatud soovituste kohaselt ideaalsi 49 päeva piiridesse. On teada, et raviaja 

pikenemine seostub lokaalse kontrolli ja elulemuse vähenemisega. Indikaator näitab kiiritusravi 

teenust pakkuvate raviasutuste organiseeritust vältimaks ravipause tehnilistel või logistilistel 

põhjustel, samuti piisava toetusravi olemasolu ravi ajal. 

 

Indikaatori tulemuste arvutus põhineb Eesti Haigekassa raviarvetel olevatel algandmetel. 

Tuvastatud on isikud, kellel ei ole eelneva 10 aasta jooksul raviarvetel esinenud diagnoosi C53-

C53.9 ja keda seetõttu on arvatud esmase emakakaelavähi patsientide valimisse. Päringu käigus 

leitakse isiku esimene väliskiiritusravi teenuse osutamise kuupäev ja isiku viimane lähikiiritusravi 

teenuse osutamise kuupäev ning arvutatakse saadud kuupäevade vahe. Kuna raviarvetelt ei ole 

võimalik tuvastada ravieesmärki, siis eeldatakse, et väliskiiritusravi ja lähikiiritusravi 

kombinatsioon arvetel on võrdsustatav radikaalse raviga. Kiiritusravi teenust osutab Eestis 2 

piirkondlikku haiglat, SA TÜK ja SA PERH. 

Valimisse kaasati 62 patsienti, kelle emakakaelavähi esmasdiagnoos raviarvete alusel jäi 

ajavahemikku 01.01.2020-31.12.2020 ja ravi võis kesta kuni 30.06.2021. 

Tulemuste interpretatsioon. SA PERH  49 patsiendist ei lõpetanud 56 päeva jooksul ravi 3 

patsienti, SA TÜK 13 patsiendist lõpetasid kõik ravi 56 päeva sees. SA PERHis on haiglasisese 

analüüsi käigus tuvastatav 1 ravijuht, mille lähikiiritusravi lükkus edasi märtsis 2021 COVID19 

tingituna ja 1 ravijuhu puhul oli tegemist kõrvaltoimetega. 

Limitatsioonid. Antud indikaator on avaldatud  esmakordselt. Analüüsi puuduseks on algandmete 

kogumine ainult Eesti Haigekassa raviarvetelt, mis ei võimalda otse pärida ravi eesmärgi kohta ja 

seetõttu on radikaalsel eesmärgil ravitud patsientide valim kaudselt tuletatud.  

Kokkuvõte. Indikaatori sihteesmärk  >90% patsientidest peaks kiiritusravi lõpetama 56 päeva 

jooksul on nii Eestis tervikuna (95%) kui ka raviasutuste lõikes täidetud (SA PERH 94% ja TÜK 

100%). Süsteemset raviaja pikenemist ei ole. Haigekassa poolt 2012-2013aastal läbi viidud auditis 

oli vastava indikaatori tulemusnäitaja  Eestis 89,5%.   

Edaspidi võiks indikaatori nimetust ja kirjeldust muuta ja jälgid ka ravi kestust 49 päeva piires. 
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