
INK 2018 aasta tegevuskava 

 

Tegevus Osalejad Tulemus Ajakava 

Indikaatorite arvutamiseks 

andmeallikate otsimine ja 

kokkulepete sõlmimine 

EHK Andmeallikatega on 

kokkulepped sõlmitud ja 

toimub andmete 

edastamine 

Pidev 

Kokkuvõtete tegemine 

haiglate tagasiside põhjal, 

sisendid EHK tööplaani, 

ettepanekud SOM, INK, 

raviasutused, erialaseltsid 

EHK  November-detsember 

2017 

Ravikvaliteedi indikaatorite 

nõukoja poolt uute erialade 

nimetamine 

Nõukoja 

liikmed 

Uutele erialadele 

ettepanekud kliiniliste 

indikaatorite välja 

töötamiseks 

Nõukoja detsembri 

koosolek 2017 

Erialaseltsidele ettepaneku 

tegemine oma erialal 

kliiniliste indikaatorite 

väljatöötamiseks 

Nõukoja 

liikmed 

EHK 

spetsialist 

Erialaselts on alustanud 

kliiniliste indikaatorite 

ettepanekute koostamist 

Jaanuar-märts 2018 

Uue eriala kliiniliste 

indikaatorite tutvustamine 

Eriala esindaja Esmaste kirjelduste 

kinnitamine; alustatakse 

tehniliste kirjelduste 

koostamisega 

Märts 2018 

Vahekokkuvõte Nõukoja juunikuine 

koosolek 2018 

Indikaatorite tehniliste 

kirjelduste koostamine 

Eriala esindaja 

EHK 

spetsialist 

Tehniliste kirjelduste 

tutvustamine nõukojale 

Aprill-mai 2018 

Kinnitatud kliiniliste 

indikaatorit välja 

arvutamine raviarvetelt 

EHK 

spetsialist 

Välja arvutatud tulemused 

on edastatud 

erialaseltsidele 

lühiannotatsioonide 

kirjutamiseks 

Aprill-juuni 2018 

Indikaatorite tehniliste 

kirjelduste tutvustamine ja 

kinnitamine 

Eriala 

spetsialist 

Nõukoja 

liikmed 

Kinnitatud tehnilised 

kirjeldused avaldatakse 

EHK kodulehel 

Nõukoja juunikuine 

koosolek 2018 

Kvaliteediraporti esmane 

tutvustamine 

EHK 

spetsialist 

Raporti kinnitamine ja 

avalikustamine EHK 

kodulehel 

Nõukoja juunikuine 

koosolek 2018 

Perearsti kvaliteedisüsteemi 

indikaatorite tulemuste 

välja arvutamine 

EHK Tulemused on välja 

arvutatud ja 

avalikustatakse EHK 

kodulehel 

August-september 

2018 

Kvaliteediraporti avalikustamine EHK kodulehel Juuni-juuli 2018 

Vahekokkuvõte Nõukoja juunikuine 

koosolek 2018 

Uue eriala kliiniliste 

indikaatorite tutvustamine 

Eriala esindaja Esmaste kirjelduste 

kinnitamine; alustatakse 

tehniliste kirjelduste 

koostamisega 

Nõukoja septembri 

koosolek 2018 

Kvaliteediraporti 

tutvustamine haiglatele 

EHK ja 

haiglad 

 September-oktoober 

2018 



Indikaatorite tehniliste 

kirjelduste koostamine 

Eriala esindaja 

EHK 

spetsialist 

Tehniliste kirjelduste 

tutvustamine nõukojale 

September-november 

2018 

Kokkuvõtete tegemine 

haiglate tagasiside 

põhjal, sisendid EHK 

tööplaani, ettepanekud 

SOM, INK, raviasutused, 

erialaseltsid 

EHK 

spetsialist 

 November-detsember 

2018 

Indikaatorite tehniliste 

kirjelduste tutvustamine ja 

kirjeldamine 

Nõukoja 

liikmed 

Kinnitatud tehnilised 

kirjeldused avaldatakse 

EHK kodulehel 

Nõukoja detsembri 

koosolek 2018 

Ravikvaliteedi indikaatorite 

nõukoja tegevuskava 2019. 

aastaks 

Nõukoja 

liikmed 

Uutele erialadele 

ettepanekud kliiniliste 

indikaatorite välja 

töötamiseks 

Nõukoja detsembri 

koosolek 2018 

Raporti tagasiside 

tutvustamine 

EHK  Nõukoja detsembri 

koosolek 2018 

Erialaseltsidele ettepaneku 

tegemine oma erialal 

kliiniliste indikaatorite 

väljatöötamiseks 

Nõukoja 

liikmed 

EHK 

spetsialist  

Uuel erialal välja töötatud 

kliiniliste indikaatorite 

tutvustamine 

Jaanuar-märts 2019 

 


