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Endoproteesimise projekti taust 
2021. a kevadel alustas Tervisekassa koos osapooltega endoproteesimist vajava inimese raviteekonna 

analüüsimist, et välja selgitada probleemid ja arendusvajadused. Põhilised murekohad, mis selgusid – 

puudub ühte praktika üle Eesti, järjekorrad on pikad, haldamata ning neisse lisatakse patsiente 

erinevatel alustel, ebapiisav ja reguleerimata koostöö osapoolte vahel ning teenusekorraldus ei lähtu 

patsiendi individuaalsest vajadusest.  

Selle töö tulemusel disainiti juhtprojekt, mis koosneb viiest omavahel seotud osast – raviteekonna 

standardi välja töötamine, patsiendi hinnatud tervisetulemi ja kogemuse mõõtmine ning selle 

kasutamine arendusprotsessis, järjekordade korrastamine, standardi piloteerimine koos 

tasustamismudeliga stiimuli andmiseks. Endoproteesimise juhtprojekti eesmärk on parandada 

endoproteesimist vajava inimese elukvaliteeti optimaalsete kuludega läbi raviteekonna 

terviklikkuse ja inimkesksuse parandamise ning tööprotsesside optimeerimise. 

2022. aasta jaanuaris moodustati töögrupp, kuhu kuuluvad esindajad Eesti Ortopeedia Seltsist, Eesti 

Perearstide Seltsist, Eesti Taastusarstide Seltsist ning nelja proteesimisega tegeleva asutuse kvaliteedi-

, arendus-, või finantsjuht.  

Koostöös osapooltega töötati välja endoproteesimist vajava inimese raviteekonna standard, et 

muuta  raviteekond patsiendi jaoks sujuvamaks ja süsteemi osapoolte jaoks optimaalsemaks (nt on 

olemas selged ortopeedile suunamise kriteeriumid ning pärast järjekorda panekut on vastutus 

endoproteesimist teostaval haiglal). Seda selleks, et inimene jõuaks endoproteesimisele õigel ajal ja 

süsteemi osapooltel ei oleks asjatut administratiivset koormust. 

Üks oluline etapp on ka järjekordade korrastamine. Senisest raviteekonna analüüsist selgus, et hetkel 

on järjekorrad aegunud, kuna järjekorda lisatakse patsiente erinevatel alustel, jooksvat süsteemset 

prioriseerimist vastavalt seisundi muutusele ei toimu ning puudub selge rollijaotus ja 

informatsioonivahetus. Osapooltega on kokku lepitud järjekorra korrastamise põhimõtted. 

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel (täpsem kirjeldus käesolevas juhendis). 

Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit ja mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka 

muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt. Tervisetulemeid võib mõõta kliiniliselt 

(näiteks läbivaatuse, laboratoorsete või muude uuringute abil). Samuti saab patsient ise enda kohta 

tervisetulemite infot anda. Tervisetulemite infot saab kasutada nii iga konkreetse patsiendi käsitluses, 

kui ka ravikorralduses süsteemsete muudatuste tegemisel, mõlemal juhul eesmärgiga parandada 

endoproteesimist vajava patsiendi elukvaliteeti. 

Juhtprojekt ja standardi dokument: 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/endoproteesimise-juhtprojekt 

Perearstiga koostöös täidetavad küsimustikud 
Endoproteesimise juhtprojekti raames kogutakse tervisetulemeid nii enne kui pärast 

indekssündumust, st põlve- või puusaliigese endoproteesimist. Korduvalt kogutakse andmeid 

järgmiste küsimustike kaudu: Oxfordi puusauuring ja/või põlvevalu hindamise küsimustik, 

üldandmete küsimustik ja EQ-5D-5L küsimustik.  

Esimene kord täidab patsient eelmainitud küsimustikud enne endoproteesimise operatsiooni 

koostöös perearstiga. Küsimustikud ei tohi olla täidetud rohkem kui aasta enne operatsiooni 

toimumist.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haigekassa.ee%2Fpartnerile%2Fraviasutusele%2Fendoproteesimise-juhtprojekt&data=05%7C01%7CLiis.Paas%40haigekassa.ee%7Cdb967c4df81f47f7d70008dae1bfb44c%7C2b1bf748ff0c4e9dad330b390313ab13%7C0%7C0%7C638070510718340256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x9jSLvPO9F9w%2BDaA%2BX90cMKWWDXKj3UQ75BGfy3Ueqk%3D&reserved=0
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Järgmine kord kui patsient eelmainitud küsimustikke täidab, siis võimalusel teeb ta seda iseseisvalt 

koduses keskkonnas või haiglas klinitsistiga koos, 1 aasta möödumisel liigese endoproteesimise 

operatsioonist.  

Küsimustike täitmise üldpõhimõtted 
Juhtprojekti raames näeme vajadust toetada patsienti enne operatsiooni küsimustike täitmisel, 

mistõttu võiks patsient täita küsimustikud perearsti või -õe juuresolekul. Kuidas täpselt toimub 

vastuste märkimine on patsiendi ja perearsti omavaheline kokkulepe. 

Kõiki küsimustikke saab täita nii eesti kui vene keeles. Keelt saab valida esimesel leheküljel, valikut 

saab muuta nupust iga küsimustiku üleval paremas servas. 

Vajalik on vastata kõikidele küsimustele. Vastuseid ei ole võimalik esitada enne, kui kõigile 

küsimustele on vastatud. 

Pärast konkreetse küsimustiku vastuste esitamist ei ole võimalik küsimustiku ega ka eelnevate 

küsimustike juurde tagasi pöörduda ja vastuseid muuta. Vastuste salvestamiseks tuleb vajutada 

küsimustiku all asuval nupul „Esita vastused“. Vastasel juhul sisestatud info ei salvestu! 

Küsimustikud ei ole liidestatud Tervise Infosüsteemi ega perearsti töölauatarkvaraga. Seetõttu tuleb 

need andmed, mida on vaja Tervise Infosüsteemis dokumenteerida, sinna käsitsi kopeerida. 

Küsimustike asukoht 
Küsimustikud asuvad veebilehel https://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?s=7ARNYM34CH3TCEDM  

Küsimustike avamiseks ei ole vaja sisestada kasutajanime ega parooli. 

Turvaelemendina on küsimustiku ette seatud robotilõks, et välistada pahatahtlik automaatne 

täitmine. Robotilõksust läbi saamiseks tuleb kasti teha linnuke ja seejärel vajutada nupule „Alusta 

ankeedi täitmist“. 

 

Avaleht 
Avalehel küsitakse patsiendi isikukood ja mõned taustaandmed, mis määravad edaspidi missuguseid 

küsimustikke ja kuidas näidatakse. 

Juhul kui uus patsient, kes ei ole veel endoproteesimise operatsiooni järjekorras, ei täida Oxfordi 

küsimustike tulemuse põhjal endoproteesimisele suunamise nõudeid (skoor on suurem kui 29), siis ei 

https://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?s=7ARNYM34CH3TCEDM
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kuvata üldandmete ega EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustikke. Kui küsimustikke täidab patsient, kes 

juba on endoproteesimise operatsiooni järjekorras, siis on vajalik üldandmete küsimustiku ja EQ-5D-

5L elukvaliteedi küsimustiku täitmine (sõltumata Oxfordi küsimustike tulemusest). 

Küsimustike täitmiseks saab valida endale sobiva keele (eesti või vene).  

Märgitud liigeste valik määrab selle, milliseid küsimustikke (kas põlve, puusa või mõlemaid) 

näidatakse. Dokumenteerimise huvides trükitakse avalehel valitud liigesed Oxfordi küsimustike 

tulemuste juures. 
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Oxfordi puusauuring  

Kui avalehel on märgitud linnukene vasaku või parema puusa (või mõlema) ette, palub süsteem täita 

Oxfordi puusauuringu küsimustiku. 

Oxfordi puusauuringu küsimustiku eesmärk on funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab 

hinnata patsiendi valu ning puusast tulenevat funktsionaalset häiret. Küsimustik koosneb 12 

küsimusest, igale küsimusele vastamiseks tuleb klõpsata sobiva valiku ees ringikesel. Küsimustiku 

täitmine võtab aega kuni 10 minutit. Kogu küsimustik ei mahu korraga ekraanile, mistõttu lõpuni 

jõudmiseks on soovitatav kasutada kerimisriba. 

Vastuste esitamiseks tuleb klõpsata nupul „Esita vastused“ (vt pilt järgmisel leheküljel). 

NB! Pärast vastuste esitamist ei ole enam võimalik tagasi tulla ja vastuseid muuta! Juhul, kui seda 

tõesti vaja on, tulebküsimustike täitmist uuesti otsast alustada. 

Vastata tuleb kõikidele küsimustele. Juhul kui mõnele küsimusele on jäänud vastamata, siis pärast 

nupu „Esita vastused“ klõpsamist näidatakse ülevaadet küsimustest, mis on jäänud vastamata (vt pilt 

järgmisel leheküljel). Jätkamiseks vajutada „Selge“ ning vastata küsimus(t)ele ja klõpsata uuesti nupul 

„Esita vastused“. 
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Pärast vastuste esitamist näidatakse vastuste põhjal arvutatud skoori. Iga küsimuse eest saab 0 kuni 4 

punkti – esimese vastusevariandi eest 4 punkti (kirjeldab kõige paremat olukorda), teise variandi eest 

3 punkti, kolmanda variandi eest 2 punkti, neljanda variandi eest 1 punkt ja viienda variandi eest 0 

punkti (kirjeldab kõige raskemat olukorda). Lõpuks kõigi küsimuste eest saadud punktid liidetakse 

ning moodustub lõplik skoor. 

NB! PALUN MÄRKIDA SEE SKOOR ENDALE ÜLES! 

Skoori juures näidatakse ka küsimustiku täitmise kuupäeva, avalehele kirjutatud patsiendi isikukoodi 

ja avalehel märgitud kõiki liigeseid. Soovi korral võib täidetud küsimustiku oma arvutisse alla laadida 

PDF failina (kõik küsimused koos antud vastustega). 

Juhul kui avalehel sai märgitud, et tegu on uue patsiendiga, kellele teeb muret ainult puus (st põlve 

kohta küsimustikku ei täideta), ja tema Oxfordi puusauuringu skoor tuli 30 või suurem, siis rohkem 

küsimustikke ei näidata. 
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Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik 
Kui avalehel on märgitud linnukene vasaku või parema põlve (või mõlema) ette, palub süsteem täita 

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku. 

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku eesmärk on funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil 

saab hinnata patsiendi valu ning põlvest tulenevat funktsionaalset häiret.  

Küsimustiku täitmise juhised on samad, mis Oxfordi puusauuringu küsimustikule (vt. eelnev peatükk). 

Juhul kui avalehel sai märgitud, et tegu on uue patsiendiga, kellele teeb muret ainult põlv (st 

puusavalu küsimustikku ei täideta) või puus tegi ka valu aga puusavalu küsimustiku skoor tuli 30 ja 

suurem, samuti Oxfordi põlvevalu küsimustiku skoor tuli 30 või suurem, siis rohkem küsimustikke ei 

näidata. Kokkuvõtlikult –  üldandmete ja elukvaliteedi küsimustikud on vaja täita vaid juhul kui põlve 

ja puusa küsimustiku skoor on alla 29 (kaasa arvatud). 

NB! Pärast vastuste esitamist ei ole enam võimalik tagasi tulla ja vastuseid muuta! 
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Üldandmed 
Kui küsimustike avalehel on märgitud linnuke, et patsient on juba järjekorras (tuli perearsti kontrolli), 

või kui vähemalt üks Oxfordi skoor on alla 29 (kaasa arvatud), siis palutakse täita üldandmete 

küsimustik ja EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustik. 

Üldandmete küsimustik on vajalik andmeanalüüsiks, kuna kasutame taustaandmeid projekti raames 

kogutud tervisetulemite tõlgendamiseks ja andmete kohandamiseks. Ühtlasi aitab inimese 

taustaandmete teadmine paremini planeerida tema raviteekonda.  

Üldandmete küsimustikus on 10 küsimust ning lisaks täidetavad väljad pikkuse ja kaalu kohta. 

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 7 minutit. Kõik küsimused paiknevad ühel leheküljel, 

mistõttu on soovituslik kasutada kerimisriba.  
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EQ-5D-5L elukvaliteedi hindamise küsimustik 
Kui küsimustike avalehel on märgitud linnuke, et patsient on juba järjekorras (tuli perearsti kontrolli), 

või kui vähemalt üks Oxfordi küsimustiku skoor on alla 29 (kaasa arvatud), siis palutakse täita 

üldandmete küsimustik ja EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustik. 

Küsimustiku eesmärk on patsiendi tajutava tervise hindamine. 

Elukvaliteedi hindamise küsimustikus on 5 küsimust, mis asuvad eraldi lehekülgedel. Iga küsimuse 

kohta saab vastata vaid ühe vastuse. Lisaks tuleb täita kuuendal leheküljel asuv üldise tervisesesundi 

hinnang skaalal 0-100. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 3 minutit.  

Vastuste tõlgendamine 

Küsimustik koosneb viiest erinevast küsimusest, st kategooriast – liikumine, enesehooldus, igapäevane 

hakkamasaamine, valu/ebamugavus, ärevus /depressioon ja üldise terviseseisundi hinnangust skaalal 

0-100.  

Skaalal hindab patsient oma tajutavat tervist 0-st (halvim mõeldav tervis) kuni 100-ni (parim mõeldav 

tervis). 

Iga küsimuse vastus annab skoori 1-5, igat vastust (kategooriat) saab hinnata eraldiseisvalt ning panna 

vastused viide erinevasse tasemesse:   

TASE 1: näitab, et probleemi pole  

TASE 2: näitab kergeid probleeme  

TASE 3: näitab mõõdukaid probleeme  

TASE 4: osutab tõsistele probleemidele  

TASE 5: osutab võimetustele/äärmuslikele probleemidele  

Näiteks: Patsiendil terviseseisundis 12345 ei ole liikumisprobleeme, kerged probleemid 

enesehooldusega (pesemine või riietumine), mõõdukad probleemid igapäevaste tegevustega, tugev 

valu või ebamugavustunne ja äärmine ärevus või depressioon.   

Tulemusi saab esitada ka kokkuvõtliku numbriga (indeksväärtus). Indeksväärtused hõlbustavad 

kvaliteediga kohandatud eluaastate (QALY) arvutamist, mida kasutatakse endoproteesimise 

juhtprojekti edukuse mõõdiku näitajana. EQ-5D-5L koondindeks tuletatakse valemiga. Koondindeksi 

väärtus 0 (on terviseseisundi väärtus, mis on samaväärne kui surnud) kuni 1 (mis on täieliku tervise 

väärtus).   
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Küsimustike lõpetamine 
Kui kõik ette nähtud küsimustikud on täidetud, kuvatakse Oxfordi küsimustiku skoor või skoorid. 

Palun kopeerida skoor koos lühikese täpsustusega nii epikriisi kui lisada ortopeedi e-

konsultatsiooni saatekirjale. Soovi korral on võimalik alla laadida kõik täidetud küsimustikud PDF 

failidena. 

NB! On väga oluline üles märkida Oxfordi küsimustiku skoor, kuna pärast „Lõpeta“ nupu 

klõpsamist või akna sulgemist, skoori ei näe!  

 

Natuke allapoole kerides… 
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Andmete kogumise õiguslik alus 
Terviseandmeid kogutakse perioodil 01.01.2023–31.12.2025. Projekti raames kasutame andmeid 

raviarvetelt, saatekirjadelt, Tervise Infosüsteemist ja küsime patsiendilt.   

Kogutavate andmete vastutav töötleja on tervishoiuteenuse osutaja. Küsimustike edastamisel on 

volitatud töötleja Eesti Haigekassa. Andmeid kasutatakse tervishoiuteenuse osutamise 

kavandamiseks, st hindamaks patsiendi sobivust endoproteesimise protseduuri läbiviimiseks. Õiguslik 

alus selleks tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 lõige 11 punktist 1. Kogutud 

andmete säilitamisel lähtutakse õigusaktides toodud tähtaegadest. Küsimustike vastustele on 

juurdepääs ka Eesti Haigekassal tervishoiuteenuse korraldamise ja tervishoiu planeerimise eesmärgil. 

Samuti kasutatakse kogutud andmeid (agregeeritud kujul) põlve- ja puusaliigese endoproteesimise 

juhtprojekti edukuse mõõdikute arvutamiseks. 

Kõik juhendis eelkirjeldatud andmed salvestatakse Eesti Haigekassa REDCap-i andmebaasi. 

Kõiki konkreetse patsiendi kohta täidetud küsimustikke näevad ortopeedid ja ortopeediaõed, kellele 

Eesti Haigekassa on haigla taotlusel andnud ligipääsu eraldiseisvale endoproteesimise raviteekonna 

pilootprojekti jaoks koostatud töölauale. 

 


