


Päevakava

1. Juhtprojekti hetkeolukorra ülevaade (haigekassa, 15 min)

2. Arendusprojektide edenemine ja II kv tulemused (TÜK, PERH, LTKH, 
IVKH, 1,5 h)

3. Paus (15 min)

4. Insuldipatsiendi tervisetulemite mõõtmine 

1. Miks tervisetulemeid koguda (Philips ja Nordic Healthcare Group, 20 min)

2. Milliseid tervisetulemeid insuldi juhtprojektis mõõdetakse (haigekassa, 20 
min)

3. Kuidas insuldi juhtprojektis tervisetulemite andmeid kogutakse ja 
kasutatakse - IT lahenduse tutvustus (Philips ja Nordic Healthcare Group, 20 
min)



Miks?

Parandada inimese 
insuldijärgset elukvaliteeti

Kuidas?

Insuldipatsiendi vaatest 
terviklikku raviteekonda 
arendades

Mida?

Rahastame raviteekonna 
osapoolte koostöös elluviidavaid 
ravikorralduslike
arendusprojekte

Mõõdame patsiendi
tervisetulemeid (elukvaliteeti)

Rakendame raviteekonnapõhist 
tasustamist

Õnnestumise korral laiendame insuldi puhul kogu süsteemile ning tulevikus rakendame ka teiste 
pika taastumise ajaga akuutsete või krooniliste terviseseisundite puhul, seejuures sidudes 
tasustamise tervisetulemitega



Ajajoon

08.10.2019 
1. vooru algus

16.01.2020 
2. vooru algus

1/07/2020 
Algus

31.12.21 
Lõpp

30.06.22
Lõpp (Viimase 

patsiendi raviteekond 
lõppeb)

1.07.2020 
Algus

30.06.22
Lõpp (Viimase 

patsiendi andmed)

Arendusprojektid

Tervisetulemite 
mõõtmine

Raviteekonnapõhine 
rahastamine

30.06.2021 
Viimane patsient 

siseneb

30.06.2021 
Viimane patsient 

siseneb

2020 2021 2022

Analüüs→



Arengud ja hetkeolukord – tervisetulemite 
mõõtmine

✓ ICHOM insuldi standardkogumi tõlkimine ja kohandamine

✓ Elukvaliteedi küsimustiku (PROMIS-10) valideerimine ja litsentsi 
hankimine

✓ NIH Stroke Scale ja Modified Rankin Scale koolituste ja tagasiside 
seminari organiseerimine

✓ Tervisetulemite mõõtmise juhendi koostamine (sh küsimuste/vastuste 
tõlgendamine, ajahetkede defineerimine) 

✓ Patsientide infolehe koostamine

✓ Eetika komitee arvamuse küsimine



Arengud ja hetkeolukord –
raviteekonnapõhine tasustamine

✓ Ravi rahastamise lepingu täiendanud

✓ Arendused raviarvete kokku sidumiseks ja tasaarvelduste tegemiseks

✓ Kliinilise kodeerimise juhise koostamine

✓ Kodeerimise kontrollide loomine



Arengud ja hetkeolukord – IT lahendus

✓ Eduka pakkuja välja kuulutamine

✓ Funktsionaalsuste etapiviisilise rakendamine
✓Andmete sisestamine alates 1. juulist  (alguses Excelisse)
✓Raviteekonna kulude kuvamine augusti keskpaigast
✓Tervisetulemite kogumine ja juhtprojekti mõõdikute kuvamine 

septembri lõpust

✓ Andmete sisestajatele koolitus



Kliinilised indikaatorid

✓ Ravikvaliteedi Indikaatorite Nõukoda on kinnitanud neuroloogia eriala 
ravikvaliteedi hindamiseks kliinilised indikaatorid

✓ Nelja indikaatori väärtust ei ole võimalik raviarvetel põhjal arvutada

✓ Haigekassa pakub võimalust indikaatorite arvutamise algandmed sisestada IT-
lahendusse, et indikaatorite väärtusi oleks võimalik arvutada

https://haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet/ravikvaliteedi-indikaatorid/detailsed-kliinilised


Hetkeolukorra kokkuvõte

✓ Paljud tegevused võtsid kauem aega kui planeeritud

✓ Tänu ühistele pingutustele oli võimalik 1. juulil alustada 

✓ „Hakkame pihta ning koos õpime ja lahendame tekkivaid küsimusi“

✓ Sellist projekti pole varem tehtud – kõiki küsimusi ennetavalt 
lahendada ei ole võimalik





Donald Kiidjärv: 
“Tahaksin siinjuures esile 
tuua suure positiivse 
nihke üleüldises 
ravikorralduses just 
patsiendikeskse 
lähenemise 
esiletõstmisest toimiva 
insuldiprojekti raames.”




