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Sihtrühma moodustamine

• 60–69-aastased ravikindlustatud ja ravikindlustamata inimesed iga kahe

aasta tagant.

• VSR (Vähi Sõeluuringute Register)- moodustab sihtrühma inimese sugu ja 

sünniaasta järgi.

• Tehakse päring RR-i (Rahvastiku registrisse)- saadakse vastus konkreetsete 

isikukoodide ja kontaktandmetega. Sihtrühm moodustatakse kõigist rahvastikuregistri andmetel Eestis elavatest inimestest.

• Isikukoodide alusel päritakse VR-st (Vähiregister) ja TIS-is (Tervise Info Süsteemist), kas konkreetsele isikukoodile vastab 
konkreetne vähikood. 

• Sõeluuringust välistatakse inimesed, kes varem elu jooksul on saanud vähidiagnoosi C18–C20. 

• Isikukoodide alusel päritakse TIS-ist, kas konkreetsetele isikukoodidele vastab konkreetne uuringu kood (7597 – sõelkoloskoopia). 
Sõeluuringust välistatakse inimesed, kellele varem jämesoolevähi sõeluuringu raames on teostatud sõelkoloskoopia uuring.

• Sihtrühma perearsti ja ravikindlustuse andmete saamiseks tehakse päring EHK andmekogusse.
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Kutsete saatmine

• Nimekirja kinnitamisel algatab VSR unikaalse numbriga digitaalse kutsesaatekirjamoodustamise sõeluuringus osalemiseks, mida 
inimesel on võimalik näha riiklikus Patsiendiportaalis kehtivate saatekirjade plokis.

• Digitaalsed sõeluuringu kutse-saatekirjad koostatakse üks kord aastas, vahetult enne sõeluuringu aasta algust. Digitaalne kutse-
saatekiri luuakse kõigile antud aastal Eestis püsivat elukohta omavatele sihtrühma kuuluvatele meestele ja naistele, kel puuduvad 
sihtrühmast väljaarvamise tingimused.

• Sõeluuringule ei kutsuta inimesi, kellel on elu jooksul diagnoositud jämesoole pahaloomuline kasvaja või kellele on eelneva 120
kuu jooksul tehtud sõelkoloskoopiline uuring. 

• Kõigile sihtrühmas olevatele inimestele saadetakse rahvastikuregistris märgitud posti aadressile esimesel poolaastal kutse koos 
selgitusega. Kui rahvastikuregistris e-posti andmeid ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressile.

• Kui vähi sõeluuringute registrile ei ole augusti lõpuks laekunud teadet kutsutud inimese peitveretesti tulemusega, saadab register 
teisel poolaastal (alates septembrikuust) korduskutse. Kui isik ei ole ka pärast meeldetuletust kuni aasta lõpuni või hiljemalt järgmise 
aasta jaanuari lõpuks uuringul käinud, tehakse registrisse vastav märge ja isik loetakse mitteosalenuks. 

• Sihtrühma kuuluvatel inimestel on võimalik oma perearsti poole pöörduda digitaalse kutse-saatekirja alusel ja avaldada soovi 
sõeluuringus osaleda ka siis, kui kutse e-posti teel või paberkandjal postkasti pole veel jõudnud. 
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Tarvikute transport

• Tarnija toimetab perearstikeskusesse tellimuste alusel sihtrühma suurusele väljaheiteproovi võtmise komplektid ja koloskoopiale
eelnevaks soolepuhastuse protseduuriks vajalikud ravimid (lahtistid). 

• Inimene saab perearstilt või -õelt väljaheiteproovi võtmise komplekti. Proovi võtab inimene kodus ja seejärel saadab posti teel 
laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt makstud, inimesele sellega kulutusi ei kaasne.
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Testi tulemused

• Peitveretesti negatiivse tulemuse korral:

• saab inimene vastuse digiloost. 

• Isikut oodatakse uuesti jämesoolevähi sõeluuringus osalema kahe aasta pärast. 

• Peitveretesti positiivse tulemuse korral:

• on vajalik edasine uuring. 

• Vastuse saab inimene digiloost ja oma perearstilt, kes kutsub patsiendi vastuvõtule. 

• Patsienti nõustatakse, väljastatakse soolepuhastuse preparaat ning antakse saatekiri sõelkoloskoopiale. 

• Kui proovi võtmine ebaõnnestus ehk analüüsi tulemus (vastus) puudub, siis pereõde võtab inimesega ühendust uuringu 
kordamiseks.
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Tervisekassa koduleht



Täname
tähelepanu eest!

Infopäeva lindistus tuleb Tervisekassa kodulehele 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/koolitusmaterjalid
https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/koolitusmaterjalid
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