
 

Indikaatori nimetus Rinnavähi indikaator: 3. Invasiivse rinnavähiga 

patsientide osakaal, kes on saanud postoperatiivset 

kiiritusravi rinnanäärmele peale rinda säilitavat 

operatsiooni (BCT). 

 

Indikaatori kirjeldus/ 

vajaduse põhjendus 

Rinda säästva operatsiooni (kõik HAB koodid) järgselt peavad 

invasiivse rinnavähiga patsiendid saama postoperatiivset 

kiiritusravi rinnanäärmele. Postoperatiivne kiiritusravi 

vähendab lokaalse retsidiivi riski ja pikendab pikaajalist 

elulemust rinnanäärmevähiga patsientidel, kellel on teostatud 

rinda säilitav operatsioon (BCT). 
Definitsioon 

Invasiivse rinnavähiga patsientide osakaal, kes on saanud 

postoperatiivset kiiritusravi rinnanäärmele peale rinda 

säilitavat operatsiooni (BCT). 

Indikaatori tüüp Protsessiindikaator 

Lugeja Postoperatiivset kiiritusravi saanud rinnavähi diagnoosiga 

patsientide arv, kellele on teostatud rinda säilitav operatsioon 

= N 

 

Nimetaja Rinnavähi diagnoosiga patsientide koguarv, kellele on 

teostatud rinda säilitav operatsioon = M 

Valem: Valem: L(%) = (N/M)*100 

L= Postoperatiivset kiiritusravi saanud rinnavähi diagnoosiga 

patsientide osakaal protsentides kõikidest rinnavähi 

diagnoosiga patsientidest, kellele on teostatud rinda säilitav 

kirurgiline ravi. 

Sihtgrupp: 

 

 

Eeldused indikaatori 

arvutamiseks: 

Sihtgrupiks on kõik invasiivse rinnavähi diagnoosiga 

patsiendid, kellele on teostatud rinda säilitav operatsioon. 

Eesmärk - 95%. 

• Isikul on rinnavähi diagnoos- (RHK10 koodid C50.0-

C50.9). 

• Kõik rinnavähi diagnoosiga patsiendid, kelle on 

teostatud rinda säilitav operatsioon (kõik HAB koodid) 

• Rinnavähi diagnoosiga patsientide osakaal, kes on 

saanud adjuvantset rinna kiiritusravi (teenuse kood 

või RHK10 kood ja (Z51.0) kombinatsioonis). 

 Sisse arvatud Invasiivse rinnavähi diagnoosiga patsiendid, kellele on 

teostatud rinda säilitav operatsioon. 

Väljaarvatud Valimisse ei kuulu rinnavähi diagnoosiga patsiendid, kellele 

on teostatud radikaalne mastektoomia (kõik HAC koodid ) ega 

in situ vähiga patsiendid. 

NB! Tuleb silmas pidada, et valemisse mitte võtta patsientide 

koguarvu, kes on kiiritusravi saanud. 



Tõlgendus Eesmärk – 95%. Teadusuuringud on näidanud statistiliselt 

olulist lokaalsete retsidiivide vähenemist rinnavähi haigetel, 

kes peale rinda säilitavat operatsiooni on saanud kiiritusravi. 

Samuti on näidatud, et postoperatiivne kiiritusravi vähendas 

nendel patsientidel rinnavähist tingitud  suremust. 

Andmeallikad 
• EHK raviarved 

 

Jälgimisperiood 01.jaanuar – 31. detsember, andmeid analüüsitakse 1x aastas 

Jälgimisperioodi arvestame operatsiooni kuupäevast. 

Edasine informatsioon 
Indikaator on rahvusvaheline standard, kasutatakse ka 

EUSOMA võrgustikus ja Šoti rinnavähi ravi ühe 

kvaliteediindikaatorina. 

 

Eraldi kood rinnanäärme kiiritusele puudub praegu! Oleks vaja eristada kiiritatavat paiget.   

Vajalik kõigi invasiivse rinnavähiga rinda säilitaval meetodil opereeritud haigete andmebaas, 

mis sisaldab diagnoosi staatust, operatsiooni kuupäeva, operatsiooni liiki, haiguse levikut ja 

staadiumi TNM klassifikatsiooni järgi, morfoloogilist diagnoosi, kiiritusravi mahtu, doosi ja 

ajastatust peale operatsiooni 

 

 


