
Indikaatori 
nimetus 

Psühhiaatria indikaator: Skisofreeniahaigete rehospitaliseerimine 
psüühilise seisundi olulise halvenemise tõttu 30 päeva jooksul peale 
eelnevat haiglaravi. 

Indikaatori 
kirjeldus/ 
Vajaduse 
põhjendus 

Kirjanduse andmetel rehospitaliseeritakse 30 päeva jooksul peale haiglaravi 
5,5-20%  skisofreeniahaigetest [1-7]. Riskifaktoriteks on noorem iga, ohtlik 
käitumine, vähene peretoetus, aktiivse psühhoosi püsimine haiglast 
lahkumisel, varasem korduv hospitaliseerimine [8] aga ka komorbiidsus ja 
toimetulekuks vajalike ressursside ja toetuse puudumine [9,10]. Erakorraline 
rehospitaliseerimine 30 päeva jooksul peale haiglaravi skisofreenia 
diagnoosiga haigetel on indikaator, mida varasemalt kasutati haiglaravi 
kvaliteedi näitajana, kuid tulenevalt haiglavoodite vähendamisest ja 
haiglaravi olulisest lühenemisest, peegeldab see järjest enam ambulatoorse 
ravi kvaliteeti ja kogu vaimse tervise teenuste süsteemi tõhusust [5-8]. 
Kõrgemat erakorraliste rehospitaliseerimiste taset 30 päeva jooksul on leitud 
ka liialt lühidalt kestnud haiglaravi [7, 10] ja kaasuvate häirete (eelkõige 
sõltuvushäired ja kehalised häired) esinemise korral [13]. 
Rehospitaliseerimise riski vähendavad haiglast lahkumisel ja selle järgselt 
30 päeva jooksul korraldatud toetusravi ja psühhoharidus, ambulatoorne 
jälgimine ja toetavate kogukonnateenuste rakendamine [9-13]. 

Definitsioon Skisofreeniahaigete rehospitaliseerimine psüühilise seisundi halvenemise 
tõttu 30 päeva jooksul peale eelnevat haiglaravi. 

Indikaatori 
tüüp 

Protsessi indikaator 

Lugeja Y – Skisofreeniahaiged, kes on jooksva aasta vältel rehospitaliseeritud 30 
päeva jooksul peale haiglaravi põhidiagnoosiga F2 või X60.0-X84.99 
(suitsiidkatsega)  

Nimetaja N -  Jooksva aasta vältel hospitaliseeritud skisofreeniahaiged, põhidiagnoos 
F2

Valem X (%) =Y/N 

Sihtgrupp Skisofreenia diagnoosiga haiged, kes on 30 päeva jooksul peale haiglaravi 
rehospitaliseeritud psüühilise seisundi olulise halvenemise tõttu, põhi- 
diagnoos F2. 

Eeldused 
indikaatori 
arvutamiseks 

 Põhidiagnoos F20-F29 
 Hospitaliseerimise põhidiagnoos F20-F29 või tahtlik enesekahjustus 

X60.0-X84.99 
 Haiglaravi lõpu kuupäev 
 Rehospitaliseerimise kuupäev 
 Ravile saabumise liik (T0001, T0002, T0003, T0004, T0005) 

Sisse arvatud Iga korduv rehospitaliseerimine 30 päeva jooksul peale haiglast 
väljakirjutamist loetakse eraldi juhtumiks. 

Välja arvatud Rehospitaliseerimisena ei arvestata üleviimist teise haiglasse. 
Tõlgendus Konkreetne eesmärk määratletakse erialaseltsi poolt esmaste tulemuste 

analüüsi põhjal 
Andmeallikad  Haigekassa raviarved
Jälgimisperioo
d 

Jälgimisperiood 01. jaanuar – 31. detsember. 
Andmeid analüüsitaks 1 kord aastas.
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