
 

Kokkuvõte kvaliteeditegevustest 2018. aasta II poolaastal  

Kord poolaastas avaldatavas kvaliteeditegevuste kokkuvõttes on toodud ülevaade 

ravikvaliteedi arendustegevustest, milleks on ravistandardite loomine ja rakendamine, 

mõõdikute väljatöötamine ja rakendamine ning kliiniliste auditite läbiviimine.  

 

1. Kliinilised auditid 

Valmis auditi  „Astma käsitlus esmatasandil“ aruanne ning toimus auditi tulemusi tutvustav 

seminar. Auditi tulemusi käsitlev artikkel ilmub 2019. aasta alguses. 

 

2018. aasta teise poolaasta lõpuks oli haigekassal töös 5 kliinilist audit:  

• Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates; 

• Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus; 

• Enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus; 

• Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste 

psüühika-häiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud 

psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet; 

• Perioperatiivse ägeda valu käsitlus. 

 

2. Ravikvaliteedi  indikaatorid 

2018. aasta II poolaastal koostati ja avaldati 2017. aasta tulemuste aruanne, mis hõlmas 

kliiniliste indikaatorite ja tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite tulemusi. 

Tulemusi tutvustati haiglatele infopäevadel. 

 

Kliinilised indikaatorid 

2018. aasta II poolaastal toimus kaks ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosolekut. 

Kliinilistest indikaatoritest kinnitati 8 kiirabi indikaatorit ja 9 erakorralise meditsiini 

indikaatorit.  

 

Tervishoiuteenuse osutajale tagasiside indikaatorid 

2018. aasta II poolaastal toimus kaks ravikvaliteedi töörühma koosolekut, kus arutati 

tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite tulemusi ja vajalikke arendusi. 

 

3. Ravijuhendid 

Alates 2018. aasta teisest poolaastast koordineerib ravijuhendite koostamist Tartu Ülikooli 

meditsiinivaldkonna dekanaadi juures tegutsev ravijuhendite püsisekretariaat. Eesti 

Haigekassa rahastab ravi- ja patsiendijuhendite koostamist ja koordineerib ning rahastab  

juhendite rakendustegevusi sh juhendite trükkimine, levitamine ja avaldamine.  

 

2018. aasta II poolaastal kiideti ravijuhendite nõukoja poolt heaks ravijuhend „Kodade 

virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhend“.  

Töös oli järgmiste juhendite koostamine: 

• Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandilJala veenilaiendite ja 

kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning raviInsuldijärgne 

taastusraviAlaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil 



• HIV-infektsiooni kokkupuute-eelne ja -järgne profülaktika ning HIV-positiivsete 

isikute raviPalliatiivse ravi juhend 

• Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus 

• Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil 

 

Uuendamisel oli ravijuhend „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“. 

 

Ravijuhendite rakendustegevuste osas viidi 2018. aasta II poolastal läbi ravi– ja 

patsiendijuhendi „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“ koolitused.  


