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Jälgimisperiood

Eesnäärmevähi indikaator: Adjuvantne hormoonravi kõrge
progresseerumisriskiga prostata vähiga radikaalselt
kiiritusravi saanud haigetel.
Radikaalsele kiiritusravile lisatud adjuvantne hormoonravi
parandab ravitulemusi (üldist elulemust).
Kiiritusravi koos adjuvantse hormoonraviga saanud patsientide
osakaal kõikidest kõrge progressiooniriskiga patsientidest, kes on
saanud kuratiivset kiiritusravi. Arvutatakse kiiritusravi koos
adjuvantse hormoonraviga saanud patsientide osakaal kõikidest
kuratiivset ravi saanud kõrge progressiooniriskiga prostatavähiga
patsientidest.
Protsessiindikaator
Y - Kõik aasta jooksul kõrge progresseerumisriskiga
eesnäärmevähiga diagnoositud patsiendid, keda on radikaalselt
kiiritatud ja kes on saanud adjuvantse hormoonravi GnRH
analoogidega ja antiandrogeenidega.
N - Kõik aasta jooksul diagnoositud kõrge progresseerumisriskiga
eesnäärmevähi patsiendid, keda on radikaalselt kiiritatud
X (%) = Y/N*100
Kõik radikaalselt kiiritatud kõrge progresseerumisriskiga
eesnäärmevähi patsiendid, kelle on alustatud adjuvantset
hormoonravi.
• Põhidiagnoos RHK10 C61
• Kõrge progresseerumisriskiga: PSA >20ng/mL või
Gleason skoor >7 või staadium >cT2c
• Kiiritusravi teostamine (TTL 740201 või 740202)
• Adjuvantse hormoonravi alguse kuupäev
Retseptikeskusest kogutavad andmed
• Toimeained: GnRH analoog (gonadotropiini vabastava
hormooni analoog) (triptoreliin, gosereliin, leuproleriin)
GnRH antagonist (degareliks) ja antiandrogeen
(bikalutamiid, flutamiid, tsüproteroon)
Kõik aasta jooksul diagnoositud kõrge progresseerumisriskiga
eesnäärmevähi patsiendid, keda on radikaalselt kiiritatud
Patsiendid, kellele on kiiritus adjuvantse ravina radikaalse
prostatektoomia järgselt.
90%
• Haiglate infosüsteem
• Digitaalne haiguslugu
• TAI vähiregister
• Retseptikeskus
Jälgimisperiood 01. jaanuar – 31. detsember. Andmeid
analüüsitakse 1x aastas.
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