Kokkuvõte kvaliteeditegevustest 2018aasta Ipoolaastal
Kord poolaastas avaldatavas kvaliteeditegevuste kokkuvõttes on toodud ülevaade
ravikvaliteedi arendustegevustest, milleks on ravistandardite loomine ja rakendamine,
mõõdikute välja töötamine ja rakendamine ning kliiniliste auditite läbiviimine.
1. Kliinilised auditid
Haigekassa tellib erialaspetsialistidelt kuni 5 kliinilist auditit aastas. Kliiniliste auditite teemad
kinnitab haigekassa juhatus. Kliinilise auditi tulemusi tutvustatakse tagasisideüritusel ja
planeeritakse järeltegevused lähtuvalt auditi soovitustest.
Aasta 2018 esimesel poolaastal valmisid kliiniliste auditite „Ärevushäire käsitlus
esmatasandil“ ja „Südamepuudulikkusega patsientide ravi kvaliteet“ aruanded ning toimusid
tagasisideüritused.
Kliinilise auditi tulemuste tutvustamiseks ilmus 2018. esimesel poolaastal ajakirjas Eesti Arst
artikkel „Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“. Kättesaadav siit:
\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P11_tervishoiukvaliteet\4_Auditid\2016\kõr
gvererõhk\Artikkel\Kõrgvererõhk_artikkel_09.03.docx.
Kliinilise auditi „Ärevushäire käsitlus esmatasandil“ tulemusi tutvustav artikkel on esitatud
ajakirja
Eesti
Arst
toimetusse.
Kättesaadav
siit:
\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P11_tervishoiukvaliteet\4_Auditid\2016\äre
vushäire\artikkel\esitatud_EestiArsti\Kokkuvõte kliinilisest auditist - lõplik.doc.
Kinnitatud on kliiniliste auditite „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinud
perinataalperioodi käsitlus”, “Perioperatiivse ägeda valu käsitlus”, “Akuutpsühhiaatria (tahtest
olenematu ravi korral) teenusel viibivate skisofreenia diagnoosiga patsientide ravi kvaliteet”
hindamiskriteeriumid.
Kliinilise auditi “Astma käsitlus esmatasandil” ravidokumentatsioon on hinnatud ja kolmandas
kvartalis alustatakse aruande kirjutamisega.
Kliinilise auditi „Taastusraviteenuste kvaliteet ja võrdlus kattuvate teenustega” läbiviimiseks
on esiatud taotlus Andmekaitse Inspektsiooni, sest andmeanalüüsi ja auditeerimisse kaasatakse
Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti rahastatavaid teenuseid.
Valminud on kliiniliste auditite, sihtvalikute ja standardpäringute tulemuste koondamiseks
ning järeltegevuste planeerimiseks lähteülesanne infotehnoloogia osakonnale.
2. Ravikvaliteedi indikaatorid
Alates 2012. aastast avaldatakse haiglavõrgu arengukava haiglate tagasisidearuannet, mis
koondab endas ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhusust iseloomustavaid
indikaatoreid.
Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valmis 2015. aastal raport, milles analüüsiti Eesti
tervishoiusüsteemi integreeritust. Meie tervishoiusüsteemi efektiivsusele ja teenuste
integreeritusele hinnangu andmiseks koostasid Maailmapanga eksperdid ja Eesti töörühm kuus

indikaatorit. Indikaatorid mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte ning hindavad esmatasandi
ja eriarstiabi integreeritust ning koostööd.
Alates 2013. aastast on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöös moodustatud ravikvaliteedi
indikaatorite nõukoda erialaseltside ettepanekutel kinnitanud 58 kliinilist ravikvaliteedi
indikaatorit.
2018 aasta mais moodustati Eesti Haigekassa juurde Ravikvaliteedi töörühm, kes tegeleb
tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite arendamisega.
2017. aasta II poolaastal kinnitati uute inidkaatoritena kardioloogia, eesnäärmevähi ja
psühhiaatria skisofreenia spektri indikaatorid.
2018. aasta I poolaastal kinnitati uute indikaatoritena haiglaeelsed ja haiglasisesed erakorralise
meditsiini indikaatorid ja nende indikaatorite tehnilised kirjeldused töötatakse välja 2018 aasta
lõpuks
3. Ravijuhendid
Alates 2011. aastast on Eesti Haigekassa toetanud Maailma Terviseorganisatsiooni,
Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna jt tervishoiusüsteemi
osapoolte koostöös valminudmetoodilise juhendi kohaselt ravijuhendedite koostamist. Kõik
valminud ravi- ja patsiendijuhendid on koondatud ühtsesse veebikeskkonda
http://www.ravijuhend.ee/.
2018.a. I poolaastal kiideti ravijuhendite nõukoja poolt heaks järgmised ravi- ja
patsiendijuhendid:
• Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele, PJ-G/24.1-2018
• Sepsise ja septilise šoki ravijuhend – esmane diagnostika ja ravivõtted, RJ-A/25.1-2018
• Toimetulek sepsisega, patsiendijuhend PJ-A/26.1-2018
2018.a. I poolaastal tutvustati alaseljavalu diagnostika ja ravi esmatasandil ravijuhendi
vahearuannet RJNK-le ning kodade virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhend oli avalikul
arutelul, kus tagasisidet ja parandusettepanekuid esitas viis erialaseltsi.
2018. a I poolaastal kinnitas RJNK kaks uut teemaalgatust koos töörühmade koosseisu ja
sekretariaadi juhtidega:
- Täiskasvanute alajäseme veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ennetamise,
diagnoosimise ja ravi käsitlus
- Eluviisi nõustamine ülekaalulisuse vähendamisek
- Täiskasvanute kõrgvererõhktõve ravijuhendi uuendamine
2018. a I poolaastal sõlmiti lepingud järgmiste ravijuhendite rakendustegevuste läbiviimiseks:
- Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus (RJ-N/16.1-2017);
- Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist (RJ-E/12.1-2016)
- Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi (RJ-G/23.1-2017)
- Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele (PJ-G/24.1-2018)

