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Enneaegse vastsündinu lisakaart 
meditsiinilise sünniregistri juures 

Praegune probleem 

Puudub riiklik statistika enneaegsete laste tervisetulemist, va varane neonataalne 
suremus ja üksikud andmed esimese elunädala kohta.

Ettepanek 

Enneaegse vastsündinu lisakaardi kasutuselevõtt (ettevalmistatud, alates 2020) ning 
andmete sisestamine otse e-versiooni. 

Enneaegse vastsündinu lisakaardil koguda andmeid laste ravi lähitulemi kohta kuni 
PMVni 44 nädalat ja hilistulemi kohta enneaegsusele korrigeeritud vanuses 2 aastat.
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Minevikust tänapäeva: 2005 ja 2019
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Vastsündinu esmase stabiliseerimise protokoll 
ja seisundi hindamiskriteeriumid

• Praegune probleem

Esinevad puudused väga enneaegsete laste seisundi näitajate dokumenteerimises 
vahetus sünnijärgses perioodis ja transpordi eelselt ning järgselt.

Puuduvad ühtsed seisundi raskuse hindamiskriteeiumid.

Eesmärk 

Parandada dokumenteerimist ja ühtlustada andmekoosseisud, mis võimaldaksid 
kvaliteetset andmete analüüsi.

Kasutusele võtta ühtsed kriteeriumid haige vastsündinu seisundi raskuse 
hindamisel nii intensiivravi alustamisel kui transpordieelselt ja -järgselt.

Kliiniline audit Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus
14. november 2019



Vastsündinu alajahtumise ja sepsise 
ennetamise meetmed

• Praegune probleem

Auditi andmetel ligi viiendik väga enneaegsetest vastsündinutest oli vahetus 
sünnijärgses perioodis alajahtunud või põdes esmasel haiglaravil hilist positiivse 
verekülviga sepsist.

Eesmärk 

Parandada laste tervisetulemit ja vähendada tervishoiukulusid.
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Riskivastsündinute (s.h enneaegsete laste) 
jälgimisjuhendi ja retinopaatia skriiningu 
näidustuste kaasajastamine
• Praegune probleem

Riskivastsündinute jälgimisjuhend on vananenud (L. Toome jt Eesti Arst 2008).

Seoses ravitulemi paranemisega skriinime põhjendamatult retinopaatia osas 
küpsemaid (30–31 GNil sündinud) lapsi.

Eesmärk

Laste jälgimistaktika kaasajastamine vastavalt ravitulemile ja tänapäevastele 
seisukohtadele. 

Põhjendamatute läbivaatuste ja uuringute vähendamine.

Tervishoiukulude vähendamine.
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Väga enneaegsete ravi, liikumiste ja 
optimaalse jälgimise logistika

• Praegune probleem

Vastsündinute ravi killustatus erinevate haiglate ja osakondade vahel.

Laste suboptimaalne järelkontroll.

Eesmärk

Ravikorralduse regionaliseerimine „ühtse katuse alla“.

Lähiperspektiivis hea meeskonnatöö erinevate keskuste vahel ja laste/perede 
liikumiste logistika kokkulepped koos järelkontrolli tagamisega.

Tsentraliseerimine                        regionaliseerimine 

– harva esineva patoloogia või teatud riskigrupi koondamine keskusesse.
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