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PÄEVAKORD: 
 
Koosoleku päevakava 

1. Patoloogia indikaator 4: „Patoloogia vastuse aeg“ tutvustamine, Eesti Patoloogide Selts 

2. Sünnitusabi indikaatorite tulemuste tutvustamine, Eesti Haigekassa  

3. Analüüsi „Kirurgiline ravi Eestis: kuus operatsiooni arvudes“ tutvustus, prof R-A. Kiivet 

4. Indikaatorite tehniliste kirjelduste muudatused, Eesti Haigekassa 

5. Ülevaade kliiniliste indikaatorite tulemuste arvutamise hetkeseisust, Eesti Haigekassa 

      6. Jooksvad teemad 

 

1. Patoloogia indikaator 4: „Patoloogia vastuse aeg“ tutvustamine, Eesti Patoloogide Selts 

Katrin Lepik tutvustas tehtud muudatusi: 

• Pealkirja täpsustus: „ Pahaloomulise kasvaja patomorfoloogilise lõppdiagnoosiga 
uuringu vastamise aeg“ 

• Uuringu vastuse valmimiseks kuluv aeg on bioptaatide puhul kuni 10 ja operatsiooni 
materjalide puhul kuni 20 kalendripäeva alates uuringu registreerimisest 
patoloogiaosakonnas kuni uuringu lõpliku vastuse kinnitamiseni. 

 
Otsustati:  

• muudatused heaks kiita, patoloogide selts jätkab protsessi tehniliste kirjelduste 
koostamisega. 

 
2. Sünnitusabi indikaatorite tulemuste tutvustamine, Eesti Haigekassa  

2.1 Sünnitusabi indikaator 1: väga enneaegsete sündide (raseduskestus <32 rasedusnädalat) 

osamäär haiglate järgi 

Helle Karro, Naistearstide Seltsi esindajana, esitas soovi indikaatori tehnilises kirjelduses muuta 

eesmärkväärtust. 

 
 



 

Otsustati:  

• Eesmärkväärtuse muutmine <1 asemel <0,5 heaks kiita 

• Tabelitesse lisada selgitus: Sünnitusabi ja günekoloogia erialade mõttes on Ida-Tallinna 
Keskhaiglal, Lääne-Tallinna Keskhaiglal ja Tartu Ülikooli Kliinikumil piirkondlike haiglate 
funktsioon 

• Elite tulemused tabelitesse jätta, joonistelt eemaldada 
 
2.2 Sünnitusabi indikaator 4: keisrilõigete osamäär korduvsünnitajatel ajalise üksiksünnituse 

korral, kellel vähemalt üks sünnitus on lõppenud keisrilõike teel (Robson 5) 
Helle Karro, Naistearstide Seltsi esindajana, esitas soovi indikaatori tehnilises kirjelduses muuta 
eesmärkväärtust. 
 
Otsustati:  

• eesmärkväärtuse muutmine 50-60% asemel <60% heaks kiita 
 

3. Analüüsi „Kirurgiline ravi Eestis: kuus operatsiooni arvudes“ tutvustus, prof R-A. Kiivet 

Prof Raul-Allan Kiivet tutvustas täiendatud analüüsi. 
 
Otsustati: 

• Kiita heaks analüüsi täiendatud kuju. Lõplik valmimine oktoober 2019, peale mida tuleks 
kindlasti avaldada 

• Kirurgia indikaatori 6 „Operatsioonijärgne 30 päeva suremus“ ja indikaatori 7 
„Operatsioonijärgne 30 päeva erakorraline rehospitaliseerimine“ tulemused avaldada 
analüüsi andmetele toetudes kolme operatsioonirühma – apendektoomia, 
koletsüstektoomia ja prostatektoomia – kaupa (6a, 6b, 6c ja 7a, 7b, 7c). R-A Kiivet 
saadab haigekassale kliiniliste indikaatorite aruande vormi järgi täidetud tabelid. Laura 
Liivamägi saadab põhja, millele  R.-A. Kiivet vormistab aruandesse minevad tulemused.  
Kuna aruanne peab olema valmis oktoobris, siis need tulemused peavad olema 
haigekassale saabunud hiljemalt sept lõpuks.  

 
4. Indikaatorite tehniliste kirjelduste muudatused, Eesti Haigekassa 

Haigekassa spetsialist Laura Liivamägi tutvustas indikaatorite tehnilistes kirjeldustes tehtud 
andmeallikate muudatusi. 
 
Otsustati:  

• Andmeallikate muudatused heaks kiita 
 
5. Ülevaade kliiniliste indikaatorite tulemuste arvutamise hetkeseisust, Eesti Haigekassa 

Laura Liivamägi andis ülevaate indikaatorite arvutamise hetkeseisust.  

Otsustati: 

• Haigekassa kontakteerub uuesti TEHIKu ja MIRiga 
 
 
Järgmine INK koosolek on 06.12 

Joel Starkopf Laura Liivamägi 
Juhataja Protokollija 


