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PÄEVAKORD: 

 

1. Kiirabi indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine ja kinnitamine – dr Popov 

2. Erakorralise meditsiini osakonna indikaatorite tehniliste kirjelduste tutvustamine ja 

kinnitamine – dr Popov 

3. Haiglate tagasiside kliiniliste indikaatorite statistilisele ülevaatele  - arutelu   

4. Nõukoja 2019. aasta tööplaani ja koosolekute aegade arutelu, millistele erialadele teeme 

ettepaneku indikaatorite väljatöötamiseks; arutame, kuidas järgmisel aastal kliiniliste 

indikaatorite statistilist ülevaadet koostada jm jooksvad teemad  

I. Päevakorrapunkt 

Dr Arkadi Popov tutvustas kiirabi indikaatorite tehnilisi kirjeldusi: 

Struktuuri indikaatorid: 

1. Kiirabi reageerimisaeg Delta prioriteediga kiirabikutsetel kiirabi vahetuteeninduspiirkonnas 

linnas/maapiirkonnas. 

 

Protsessi indikaatorid: 

2. Elustamiskatsete arv kiirabibrigaadi kohta aastas 100 000 elaniku kohta. 

3. Haigla eelteavitusega insuldijuhtude osakaal kõikidest insuldijuhtudest 

4. ST-segmendi elevatsiooniga müokardi infarktiga patsiendi hospitaliseerimine reperfusiooni 

teostavasse haiglasse 80 minuti jooksul alates kiirabibrigaadi sündmuskohale saabumisest. 

5. Insuldiga patsiendi hospitaliseerimine rekanaliseeriva protseduuri teostavasse haiglasse 80 

minuti jooksul alates väljasõidukorralduse saamisest. 

6. Traumakeskusesse esmaselt hospitaliseeritud raske traumaga patsientide osakaal kõikidest raske 

traumaga hospitaliseeritud patsientidest. 
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7. Patsientide osakaal haiglas kinnitatud ST-segmendi elevatsiooniga müokardi infarktiga 

patsientidest, kes müokardi infarkti diagnoosiga hospitaliseeriti reperfusiooni teostavasse 

haiglasse. 

 

Ravitulemuse indikaatorid: 

8. Spontaanse vereringe taastumisega lõppenud elustamiskatsete osakaal kõikidest 

elustamiskatsetest kiirabi vahetuteeninduspiirkonniti. 

 

Kokkuvõtteks: 

Indikaatorite 3-8 puhul lisada, et tulemused avaldatakse kiirabi teeninduspiirkonna (kiirabipidaja) 

kaupa. Vastavalt nõukoja ettepanekutele sisse viia täpsustused kiirabi indikaatorite tehnilistes 

kirjeldustes. 

II. Päevakorrapunkt 

Dr Arkadi Popov tutvustas erakorralise meditsiini osakonna indikaatorite tehnilisi kirjeldusi: 

Struktuuri indikaatorid: 

1. Erakorralise meditsiini eriala omandatud arstide osakaal erakorralise meditsiini osakonna 

arstkonna profiilis. 

 

Protsessi indikaatorid: 

2. Patsientide osakaal, kes lahkus erakorralise meditsiini osakonnast arsti visiidita. 

3. Patsientide osakaal, kellel triaaži määramist alustati 10 minuti jooksul alates  saabumisest 

erakorralise meditsiini osakonda. 

4. Patsientide osakaal, kes pöördusid erakorralise meditsiini osakonda 72 tunni jooksul korduvalt. 

5. Isheemilise insuldi rekanaliseeriva ravi ajalised intervallid „uks – kompuutertomograafia“ ja 

„uks – rekanaliseeriva ravi algus“. 

6. Septilises seisundis patsientide osakaal, kelle antibakteriaalne ravi oli alustatud hiljemalt 1 tunni 

jooksul alates arstliku läbivaatuse algusest erakorralise meditsiini osakonnas. 

7. Valusündroomiga ja trauma diagnoosiga patsientide osakaal, kellele valu intensiivsus oli 

hinnatud vähemalt tugevaks ja ning valuravi ordineerimine erakorralise meditsiini osakonnas 

toimus hiljemalt 30 minuti jooksul alates triaaži kategooria määramisest. 

8. Aeg hospitaliseerimise vajaduse otsusest sihtosakonda saatmiseni. 

9. Patsientide osakaal, kes viibisid erakorralise meditsiini osakonnas rohkem kui 360 minutit. 

 

Otsustati heaks kiita. 

III.  Päevakorrapunkt 

Haigekassa esindaja Pille Lõmps tutvustas haiglate tagasisidet kliiniliste indikaatorite statistilisele 

ülevaatele. 

 

IV. Päevakorrapunkt 

Ettepanek kliiniliste indikaatorite väljatöötamiseks tehakse Eesti Patoloogide Seltsile, Eesti 

Lastearstide Seltsile ja Eesti Anestesioloogide Seltsile.  
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Järgmised nõukoja koosolekud toimuvad: 

15. märts 2019 Tallinn ja Tartu 

7. juuni 2019 Tallinn ja Tartu 

6. september 2019 Tallinn ja Tartu 

6. detsember 2019 Tallinna ja Tartu 

 

Joel Starkopf Pille Lõmps 

Juhataja Protokollija 

 


